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ABSTRACT 

 

The experiment was conducted at “Ayam Goreng 

Roker”. The research objective was to determine consumer 

loyalty at “Ayam Goreng Roker” and the influence of seven 

marketing mix (product, price, place, promotion, people, or 

human resources, physical support and process) on customer 

loyalty. 100 consumers were selected by accidental and 

purposive methods. Data were collected by accidental and 

purposive sampling methods. Primary data were obtained by 

survey method using structured questionnaire, whereas 

secondary data were provided by “Ayam Goreng Roker” and 

relative institution. Descriptive, factor and multiple regression 

analysis were employed to analyse the data. the results found 

that consumer loyalty was represented by the consistency in 

consuming the “Ayam Goreng Roker”, regardless the present 

of competitors. The continuing purchase fried chicken and 

recommending to others were the second consideration toward 

consumer loyalty. Consumer loyalty will increase as the 

presents of menu book, and price certainty and precisely. The 

variation of fried chicken menu, easy in restaurant access, the 

competency of waitress, and a good team working and 

consumer income were the second factors influencing 

positively and toward “Ayam Goreng Roker”. 

Keywords: Team Working, easy access, precise, certainty
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RINGKASAN 

 Bauran pemasaran merupakan salah satu pemasaran 

yang memiliki beberapa unsur di dalamnya yang dapat 

meningkatkan keinginan para pelanggan untuk membeli di 

rumah makan ayam goreng Roker. Salah satu keunggulan dari 

rumah makan ayam goreng Roker bahwa rumah makan ini 

sudah berdiri sejak tahun 2002 dan memiliki beberapa gerai 

yang sudah tersebar di kota Malang, dengan adanya beberapa 

gerai rumah makan yang dibuka secara tidak langsung rumah 

makan ayam Goreng Roker memiliki kredibilitas terhadap 

pelanggannya untuk membuka gerai dalam jumlah banyak 

dalam kurun waktu 12 tahun dari berdirinya rumah makan 

tersebut. Seorang konsumen telah berubah menjadi pelanggan 

yang loyal karena kepuasannya terpenuhi, maka konsumen 

tersebut tidak akan beralih ke produk atau jasa perusahaan lain 

yang sejenis. Mengingat semakin ketatnya persaingan karena 

semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan perusahaan 

harus menempatkan orientasi pada loyalitas konsumen 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 

sampai dengan 28 Pebruari 2015 di Rumah makan ayam 

goreng Roker. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara 

sengaja dengan pertimbangan bahwa pada bulan tersebut 

adalah bulan liburan sekolah sehingga rumah makan tersebut 

ramai dikunjungi konsumen dan mendapatkan responden 
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dengan mudah. Metode yang digunakan adalah survei 

dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner 

yang akan dibagikan kepada responden. Responden yang 

dijadikan sampel adalah responden yang berusia 17-57 tahun 

dengan alasan karena usia 17 ke atas mampu mengkritisi 

sistematika bauran pemasaran yang diterapkan di rumah 

makan ayam goreng Roker. Jumlah responden yang digunakan 

untuk sampel penelitian adalah 100 orang.  

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bahwa tebentuk 

6 faktor baru yang diantaranya Indeks fasilitas penunjang, 

Indeks kualitas produk dan akses, Indeks harga, Indeks 

pelayanan rumah makan, Indeks perilaku dan Indeks 

komersial, akan tetapi yang mampu mewakili nilai faktor 

tersebut adalah nilai dengan faktor loading yang tertinggi 

dengan makna korelasi sangat kuat yaitu antara 0,75-0,90. 

Setelah dianalisis faktor kemudian nilai loading faktor 

tertinggi dianalisis menggunakan regresi berganda bahwa yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen dari segi bauran pemasaran 

adalah buku menu yang terlihat rapi, variasi dan kemudahan 

akses, kesesuaian harga yang ditawarkan, pegawai rumah 

makan mampu menguasai produk yang ditawarkan di rumah 

makan, dan kerjasama yang baik antara pegawai dan pimpinan 

rumah makan yang mampu berpengaruh sebesar 77,4% dan 

sisanya sebesar 22,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian bauran pemasaran yang dilakukan penulis. 

Persamaan hasil regresi bahwa Y = 4,029 + 0,551 F1+0,267F2 

+ 0,141F3+ 0,039F4+ 0,068 F5 + 0,170pendapatan. 

Berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan hasil bahwa 

bauran pemasaran yang berpengaruh positif terhdap loyalitas 

konsumen adalah ”indeks fasilitas penunjang”, “indeks 

kualitas produk dan akses”, “indeks harga”,  “indeks 

pelayanan rumah makan”, “indeks perilaku” dan pendapatan, 

tanpa adanya variabel bauran pemasaran loyalitas konsumen 

sudah berpengaruh sebsesar 4,029. Indeks fasilitas penunjang” 

mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,551,” indeks 
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kualitas produk dan akses” mempengaruhi loyalitas konsumen 

sebesar 0,267, “indeks harga” mempengaruhi loyalitas 

konsumen sebesar 0,141, “indeks pelayanan rumah makan” 

mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,039, “indeks 

perilaku” mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,068, 

dan pendapatan mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 

0,170. 
Kesimpulannya adalah loyalitas konsumen terhadap 

ayam roker ditunjukkan dengan tetap memilih untuk 

mengkonsumsi ayam goreng roker meskipun ada pesaing yang 

lainnya. Sedangkan melakukan pembelian ayam goreng di jam 

makan siang dan mereferensikan rm ayam roker ke rekan kerja 

merupakan faktor kedua yang dipertimbangkan untuk loyalitas 

konsumen terhadap ayam goreng roker ini. Loyalitas 

konsumen akan meningkat dengan adanya fasilitas penunjang 

khususnya buku menu dan kejelasan serta kesesuaian harga 

terhadapa ayam goreng roker. Variasi, kemudahan akses serta 

penguasaan produk oleh pelayan, kerjasama team dan tingkat 

pendapatan merupakan faktor berikutnya yang 

dipertimbangkan untuk loyalitas konsumen.   

 Saran dari hasil pelaksanaan bahwa sebaiknya fasilitas 

fisik untuk pendingin ruangan untuk ditambahkan untuk 

meningkatkan kenyamanan konsumen, dengan konsumen 

merasa nyaman maka akan meningkatkan loyalitas konsumen 

terhadap bauran pemasaran yang  lebih utama adalah 

fasilitas fisik, karena fasilitas fisik berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen 

Kata kunci: bauran pemasaran, loyalitas, perilaku, 

pendapatan, fasilitas pendukung



 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 

 

 halaman 

RIWAYAT HIDUP ............................................................. i 

KATA PENGANTAR  ....................................................... ii 

ABSTRACT ....................................................................... iii 

RINGKASAN  ................................................................... iv 

DAFTAR ISI .................................................................... viii 

DAFTAR TABEL  ............................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR  ....................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................. xiii 

BAB I PENDAHULUAN  .................................................. 1 

1.1. Latar Belakang ....................................................... 1 

1.2. Rumusan Masalah .................................................. 3 

1.3. Tujuan Penelitian ................................................... 3 

1.4. Kegunaan Penelitian............................................... 3 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian ....................................... 3 

1.6. Hipotesis  ............................................................... 6 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................ 7 

2.1. Penelitian Terdahulu .............................................. 7 

2.2. Landasan Teori ....................................................... 9 

2.2.1. Pemasaran dan Penjualan ............................... 9 

2.2.2. Bauran Pemasaran ........................................ 10 

2.2.2.1. Produk  .............................................. 11 

2.2.2.2. Harga ................................................. 12 

2.2.2.3. Tempat .............................................. 13 

2.2.2.4. Orang ................................................. 13 

2.2.2.5. Proses ................................................ 14 

2.2.2.6. Promosi ............................................. 15 

2.2.2.7. Periklanan .......................................... 15 

2.2.3. Loyalitas Konsumen ..................................... 15 

2.2.3.1. Karakteristik Loyalitas ...................... 18 

2.2.3.2. Tahap-tahap menciptakan loyalitas ... 18 

 



ix 
 

BAB III METODE PENELITIAN  ................................. 21 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................ 21 

3.2. Metode Penentuan responden ............................... 21 

3.3. Metode Pengumpulan Data .................................. 22 

3.4. Variabel Bauran Pemasaran ................................. 23 

3.4.1. Definisi Operasional Variabel ...................... 29 

3.5. Uji Validitas ......................................................... 34 

3.6. Uji Reliabilitas ..................................................... 35 

3.7. Teknik Analisa Data ............................................. 36 

3.7.1. Analisis Faktor ............................................. 36 

3.7.2. Asumsi Klasik .............................................. 37 

3.7.3. Regresi Linier Berganda ............................... 40 

3.7.4. Uji F  .......................................................... 40 

3.7.5. Uji t  .......................................................... 40 

3.8. Batasan Istilah ...................................................... 42 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................... 43 

4.1. Profil Rumah Makan Ayam Goreng Roker .......... 43 

4.2. Karakteristik Konsumen ....................................... 44 

4.2.1. Usia Konsumen ............................................ 45 

4.2.2. Jenis Kelamin Responden ............................. 47 

4.2.3. Pendidikan Responden ................................. 48 

4.2.4. Pekerjaan Responden ................................... 50 

4.2.5. Pendapatan Responden ................................. 51 

4.3. Analisis Deskriptif Bauran Pemasaran ................. 52 

4.3.1. Produk .......................................................... 55 

4.3.2. Harga   .......................................................... 56 

4.3.3. Tempat ......................................................... 56 

4.3.4. Promosi ........................................................ 58 

4.3.5. SDM  .......................................................... 59 

4.3.6. Fisik  .......................................................... 60 

4.3.7. Proses  .......................................................... 61 

4.4. Analisis Deskriptif Loyalitas Konsumen .............. 62 

4.5. Uji Validitas ......................................................... 65 

4.6. Uji Reliabilitas ..................................................... 68 



x 
 

4.7. Analisis Faktor ..................................................... 70 

4.7.1. Nilai KMO (Keiser Meyer Olskin) ............... 71 

4.7.2. Measure of Sampling Adequacy ................... 71 

4.7.3. Ekstraksi Faktor ............................................ 73 

4.7.4. Rotasi Faktor ................................................ 74 

4.7.5. Analisis Faktor ............................................. 75 

4.7.6. Indeks Fasilitas Penunjang ........................... 77 

4.7.7. Indeks Kualitas Produk Dan Akses .............. 78 

4.7.8. Indeks Harga  ............................................... 79 

4.7.9. Indeks Pelayanan Rumah Makan .................. 80 

4.7.10. Indeks Perilaku ......................................... 81 

4.7.11. Indeks Komersial ...................................... 82 

4.8. Hasil Analisis Asumsi Klasik ............................... 82 

4.8.1. Uji Autokorelasi ........................................... 83 

4.8.2. Uji Normalitas .............................................. 85 

4.8.3. Uji Asumsi Heterokedestisitas ...................... 86 

4.8.4. Uji Asumsi Multikolinieritas ........................ 87 

4.8.5. Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap  

Loyalitas Konsumen (Y) .............................. 88 

4.8.6. Uji Parsial ..................................................... 89 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................ 97 

5.1. Kesimpulan  ......................................................... 97 

5.2. Saran  .................................................................. 97 

 

DAFTAR PUSTAKA  .................................................... 117 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

1.1. Indikator Variabel Bauran Pemasaran  ........................ 23 

3.2.  Loyalitas Konsumen .................................................... 28 

3.3.  Skala Likert  ................................................................. 28 

4.1.  Analis Deskriptif Variabel Bauran Pemasaran ............. 52 

4.2.  Analisis Deskriptif Variabel Loyalitas Konsumen  ...... 54 

4.3.  Hasil Uji Validitas Bauran Pemasaran dan 

 Loyalitas Konsumen ................................................... 63 

4.4.  Hasil Uji Rehabilitas Bauran Pemasaran dan 

 Loyalitas Konsumen  .................................................. 69 

4.5.  Uji KMD dan Uji Bartles ............................................. 71 

4.6.  Hasil Uji MSA pada Analisis Faktor  ........................... 72 

4.7.  Hasil Uji Kelayakan Ekstraksi Faktor .......................... 73 

4.8.  Hasil Analisis Faktor Bauran Pemasaran Terhadap 

 Loyalitas Konsumen di Rumah Makan Ayam 

 Goreng Roker  ............................................................. 76 

4.9.  Hasil Uji Asumsi Bauran Pemasaran ........................... 84 

4.10.Uji Asumsi Multikolineritas Bauran Pemasaran  

 Terhadap  Loyalitas Konsumen  ................................. 88 

4.11.Hasil Analisis Regresi Bauran Pemasaran Terhadap 

 Loyalitas  Konsumen di Rumah Makan Ayam 

 Goreng Roker .............................................................. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar Halaman 

1.1. Kerangka Konsep Penelitian ....................................... 5 

4.1. Rumah Makan Roker  ................................................ 43 

4.2. Menu di Rumah Makan Roker ................................... 45 

4.3. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Usia................ 46 

4.4. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Jenis Kelamis . 48 

4.5. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Pendidikan ..... 49 

4.6. Karakteristik Konsumen Berdasarkan Pekerjaan  ...... 50 

4.7. Karakteristik Berdasarkan Pendapatan Konsumen  .... 52 

4.8. P-Plot Bauran Pemasaran  .......................................... 86 

4.9. Uji Multikolineritas Bauran Pemasaran Terhadap 

Loyalitas Konsumen ................................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia 

merupakan salah satu tujuan utama negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian adalah 

melalui sumbangsih dari sektor pertanian, pada subsektor 

peternakan sebagai pemasok kebutuhan pangan masyarakat 

Indonesia. Melalui sub sektor peternakan, konsumsi akan 

protein hewani akan terus tersalurkan, sehingga peran utama 

peternak sebagai produsen merupakan salah satu tantangan 

utama untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. 

Konsumsi daging ayam di Indonesia yang tergolong cukup 

rendah dibandingkan dengan konsumsi daging ayam di negara 

lainnya seperti negara tetangga Malaysia, Singapura dan 

Timor leste, sedangkan seiring kemajuan zaman maka 

seseorang akan meningkat kesadarannya untuk mengkonsumsi 

makanan yang mengandung nilai gizi yang tinggi. Populasi 

ayam broiler di Indonesia terus mengalami peningkatan, akan 

tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah konsumsi 

daging ayam oleh masyarakat, sebab peternak lebih memilih 

untuk menjual seluruh daging ayam ke pasar daripada 

sebagian harus mengkonsumsi sebagian dari hasil 

produksinya. Data dari badan pusat statistik pada data sosial 

ekonomi peningkatan produk domesti bruto yang memberikan 

kontribusi terbanyak kedua adalah bidang pangan dari sektor 

pertanian, bahwa Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, 

dan Perikanan sebesar 15,04 % sedangkan untuk sumbangsih 
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pertama adalah industri pengolahan makanan. Pada triwulan I-

2013, pertumbuhan positif terjadi pada Sektor  Pertanian, 

Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pertambangan 

dan Penggalian, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan 

Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan. 

Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh Sektor Pertanian, 

Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,06 persen, 

karena mulainya musim panen tanaman padi pada triwulan I-

2013 (BPS, 2013) 

 Upaya yang dilakukan masyarakat seiring dengan 

pertambahan tahun yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi 

daging ayam melalui olahan makanan yang dapat meimbulkan 

keinginan konsumen untuk membeli ayam goreng. Upaya 

tersebut salah satunya adalah dilakukan oeh rumah makan 

ayam goreng Roker yang berada di kota Malang. Peningkatan 

jasa di bidang kuliner merupakan prospek yang bagus untuk 

penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan peningkatan 

konsumsi protein hewani melalui daging ayam. Banyaknya 

masyarakat yang berkecimpung di dunia kuliner, maka salah 

satu upaya untuk mempertahankan jumlah pelanggan adalah 

melalui bauran pemasaran dan bentuk usaha agar mampu 

bersaing dan menciptakan pelanggan-pelanggan yang loyal 

adalah dengan menerapkan strategi bauran pemasaran yang 

meliputi produk, harga, tempat, promosi, orang atau SDM, 

pendukung fisik dan proses atau yang disebut dengan (7P). 

Bauran pemasaran merupakan salah satu pemasaran yang 

memiliki beberapa unsur di dalamnya yang dapat 

meningkatkan keinginan para pelanggan untuk membeli di 

rumah makan ayam goreng Roker. Salah satu keunggulan dari 

rumah makan ayam Goreng Roker bahwa rumah makan ini 

sudah berdiri sejak tahun 2002 dan memiliki beberapa gerai 
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yang sudah tersebar di kota Malang, dengan adanya beberapa 

gerai rumah makan yang dibuka secara tidak langsung rumah 

makan ayam Goreng Roker memiliki kredibilitas terhadap 

pelanggannya untuk membuka gerai dalam jumlah banyak 

dalam kurun waktu 12 tahun dari berdirinya rumah makan 

tersebut. Langkah untuk memuaskan kebutuhan konsumen 

dilakukan oleh setiap perusahaan dengan berbagai strategi dan 

cara dengan harapan konsumen merasa puas dan akan 

melakukan pembelian ulang. Apabila seorang konsumen telah 

berubah menjadi pelanggan yang loyal karena kepuasannya 

terpenuhi, maka konsumen tersebut tidak akan beralih ke 

produk atau jasa perusahaan lain yang sejenis. Mengingat 

semakin ketatnya persaingan karena semakin banyak 

perusahaan yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, menyebabkan perusahaan harus 

menempatkan orientasi pada loyalitas konsumen. Di dalam 

bauran pemasaran keadaan persaingan yang sangat tajam 

dewasa ini terutama dalam pasar pembeli, peranan penetapan 

harga dan promosi penjualan sangat penting terutama untuk 

membangun komitmen dan loyalitas pelanggan, sehingga 

dalam permasalahan tersebut maka penulis melakukan 

serangkaian penelitian mengenai pengaruh bauran pemasaran 

terhadap loyalitas konsumen studi kasus rumah makan ayam 

goreng Roker di Malang, dengan indikator variabel bebas 

yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, 

tempat, promosi, orang atau SDM, pendukung fisik dan proses 

terhadap loyalitas pelanggan sebagai varibel terikat dengan 

indikator konsumen melakukan pembelian secara teratur, 

mereferendikan produk kepada orang lain dan menunjukkan 

resistensi terhadap produk pesaing. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka 

dapat diketahui beberapa masalah yang muncul terkait strategi 

bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen di rumah 

makan ayam goren Roker Malang bahwa : 

1. Bagaimana loyalitas konsumen di rumah makan ayam 

goreng Roker ? 

2. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran (produk, 

harga, tempat, promosi, orang atau SDM, pendukung 

fisik dan proses) terhadap loyalitas konsumen di 

rumah makan ayam goreng Roker? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui loyalitas konsumen di rumah makan ayam 

goreng Roker. 

2. Mengetahui pengaruh bauran pemasaran (produk, 

harga, tempat, promosi, orang atau SDM, pendukung 

fisik dan proses) terhadap loyalitas konsumen di 

rumah makan ayam goreng Roker. 

  

1.4 Kegunaan Penelitan 

1. Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya 

mengenai bauran pemasaran dan loyalitas konsumen. 

2. Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan bahan 

pertimbangan rumah makan ayam goreng Roker untuk 

meningkatkan penjualan produknya. 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 Persaingan usaha di bidang kuliner semakin hari 

semakin kompetitif, sehingga perlu adanya inovasi yang harus 

dilakukan baik produk ataupun pemasarannya sehingga 

produk tetap bertahan di masyarakat diantara banyaknya bisnis 

usaha perkulineran yang ada di Malang, salah satu bentuk 

usaha mempertahankan konsumen dengan cara membuat 

strategi bauran pemasaran yang terdiri dari meliputi produk, 

harga, tempat, promosi, orang atau SDM, pendukung fisik dan 

proses. Mengingat semakin ketatnya persaingan karena 

semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan perusahaan 

harus menempatkan orientasi pada loyalitas konsumen. Dalam 

bauran pemasaran keadaan persaingan yang sangat tajam 

dewasa ini terutama dalam pasar pembeli, peranan penetapan 

harga dan promosi penjualan sangat penting terutama untuk 

membangun komitmen dan loyalitas pelanggan. Hubungan 

antara bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen melalui 

beberapa kajian empiris bahwa produk membuat konsumen 

akan semakin puas, dengan kepuasan tersebut maka akan 

membentuk konsumen yang loyal terhadap produk karena 

disebabkan adanya perkembanagn atau inovasi terhadap 

produk misalnya adalah variansi produk, kemudian merancang 

produk sehingga memunculkan daya tarik tersendiri terhadap 

produk, kesesuaian produk dengan harga yang ditawarkan dan 

apakah produk tersebut mengundang konsumen untuk 

meningkatkan selera makan. Harga yang diamati adalah harga 

yang jelas, sehingga memudahkan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk ke orang lain, harga sesuai, karena 

mayoritas penduduk yang ada di kota Malang adalah para 

pendatang dan mahasiswa, untuk tempat yang diamati apakah 
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tempat mudah dijangkau dan parkiran memadai. Sumber daya 

manusia atau kategori orang dari pihak pegawai ayam goreng 

Roker apakah bisa melayani konsumen dengan cepat dan 

tepat, apakah menguasai tentang aneka ragam produk yang 

ditawarkan, agar pegawai bisa menjelaskan produk andalan 

yang ada di ayam goreng Roker. Pendukung fisik yaitu adanya 

kasir untuk mempercepat perhitungan menu yang sudah dibeli 

dan keuangan akan mudah terorganisir, buku menu untuk 

memudahkan konsumen memilih makanan dan wastafel 

sebagai fasilitas penunjang kebersihan serta terakhir adalah 

proses dimana karyawan ayam goreng Roker dapat bekerja 

dengan kompak dan memiliki kerjasama yang baik antar 

pegawai. Hasil penjelasan dirangkum menggunakan kerangka 

pikir penelitian yang disajikan pada gambar 1.1. 
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  Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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Produk (X1) 

 

- Rasa Produk(x1.1) 

- Variasi Produk(x1.2) 

- Kesesuaian porsi(x1.3) 

Harga (X2) 

 

- Kejelasan Harga(x2.1) 

- Kesesuaian harga(x2.2) 

-Harga Terjangkau(x2.3) 

Tempat (X3) 

 

- Kemudahanakses(x3.1) 

- visibility(x3.2) 

-Tempat Parkir(x3.3) 

Promosi (X4) 

 

- Iklan (x4.1) 

-Penjualan pribadi(x4.2) 

SDM (X5) 

 

- Pelayanan cepat dan 

tepat(x5.1) 
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Lingkungan Fisik (X6) 

 

- Mesin Kasir(x6.1) 

- Buku Menu(x6.2) 

- Wastafel(x6.3) 

Proses Kinerja (X7) 

 

- Kompak(x7.1) 

- Kerjasama(x7.2) 

Loyalitas Konsumen (Y) 

 

- Melakukan pembelian secara 

teratur (y1) 

- Mereferensikan kepada orang lain 

(y2) 

- Menunjukan resistensi dari daya 

tarik produk sejenis dari pesaing (y3) 

Karakteristik Konsumen 

- Usia 

- Jenis Kelamin 

-Pendidikan 

-Pekerjaan 

-Penghasilan 
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1.6 Hipotesis 

1. Rasa produk berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen 

2. Harga terjangkau berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen 

3. Kemudahan akses memiliki pengaruh positif 

terhadap loyalitas    konsumen 

4. Iklan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen 

5. Pelayanan cepat dan tepat berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen 

6. Tersedianya wastafel berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen 

7. Kerjasama yang baik berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Selang (2013) dijelaskan maksud dari variabel 

“produk” memberikan pengaruh positif pada hasil uji regresi 

namun tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan memiliki arti variabel produk memberikan 

pengaruh yang lemah terhadap loyalitas pelanggan. Hasil 

pengujian ini sesuai dengan penelitian Dalimunthe (2011) 

mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas 

pelanggan di Braga Music School yang menunjukkan variabel 

Produk tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 Probosuci (2011) “Harga” tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan Restoran Jepang 

Saboten Shokudo. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Dalimunthe (2011) mengenai pengaruh bauran pemasaran 

terhadap loyalitas pelanggan di Braga Music School yang 

menunjukkan variabel harga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

 “Tempat” merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan oleh konsumen KFC outlet sebelum 

membuat keputusan untuk membeli. Tempat yang mudah 

diakses atau mudah dijangkau menjadi faktor utama untuk 

pertimbangan konsumen dalam memutuskan pembelian. 

Faktor kedua adalah ketersediaan tempat parkir dan drive-

through yang dipertimbangkan sebelum membuat keputusan 

pembelian sehingga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan 

(Probosuci, 2011). Subagyo (2013) Hasil analisis ini 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara bauran 

pemasaran tempat dengan loyalitas pelanggan. Subagyo 

(2013) Hasil analisis ini menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara bauran pemasaran yaitu “pelayanan” 

terhadap loyalitas konsumen. 
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 “Promosi” merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian produk KFC. Faktor 

promosi yang dipertimbangkan dalam memasarkan produk 

KFC untuk meningkatkan kepuasan konsumen adalah 

memberikan promosi yang berisi menawarkan aneka produk, 

banyaknya promosi akan mendukung kepuasan konsumen. 

Faktor promosi yang paling berpengaruh adalah pernyataan 

rekomendasi teman, keluarga dan kolega berdasarkan promosi 

yang ditawarkan oleh perusahaan fast food (Madiba and 

Lombard, 2006). Promosi penjualan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen Saboten Shokudo di Malang 

(Probosuci, 2011).  Lumintang (2013) mengenai pengaruh 

bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen sabun mandi 

Lifebuoy di kota Manado yang menunjukkan variabel Promosi 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Subagyo 

(2013) Hasil analisis ini menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara bauran pemasaran yang terdiri dari promosi 

terhadap kepuasan konsumen. Menunjukkan juga pengaruh 

yang signifikan antara bauran pemasaran yaitu promosi 

terhadap loyalitas konsumen. Menunjukkan juga pengaruh 

yang signifikan antara kepuasan konsumen dan loyalitas 

konsumen 

Madiba dan Lombard (2006) menyatakan bahwa 

hubungan antar “personil” juga berpengaruh dalam keputusan 

pembelian. Sikap (sopan santun) karyawan dan penguasaan 

pengetahuan mengenai produk menjadi faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Konsumen menilai 

bahwa pengantaran pesanan yang cepat dan efisien disertai 

senyum ramah merupakan faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli produk makanan KFC 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

 Probosuci (2011) menjelaskan bawa bukti fisik 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap penjualan 

Saboten Shokudo di Malang. “Pendukung fisik” yang 

mempengaruhi keputusan pembelian produk makan di outlet 
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KFC adalah ketersediaan tempat parkir kendaraan bermotor, 

papan menu yang menunjukkan harga produk dan layout 

furniture akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

(Madiba and Lombard, 2006). Subagyo (2013) Hasil analisis 

ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

bauran pemasaran yang terdiri dari bukti fisik terhadap 

loyalitas konsumen. Menunjukkan juga pengaruh yang 

signifikan antara kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. 

Dalimunthe (2011) mengenai pengaruh bauran pemasaran 

terhadap loyalitas pelanggan di Braga Music School yang 

menunjukkan variabel bukti fisik berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Subagyo (2013) Hasil analisis ini menunjukkan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara bauran pemasaran 

yang terdiri dari “proses” dan orang terhadap loyalitas 

konsumen, sedangkan Probosuci (2011) menemukan bahwa 

proses tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen makanan Jepang Saboten Shokudo namun 

berpengaruh signifikan secara bersama dengan faktor bauran 

pemasaran lainnya. Hal ini menandakan tak ada perbedaan 

dalam konteks pelayanan dan kesigapan pelayan bagi 

pelanggan. Sehingga wajar tak ada pengaruh yang signifikan 

antara etiket pelayan dengan loyalitas pelanggan di Restoran 

Jepang Saboten Shokudo. Dalimunthe (2011) mengenai 

pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas pelanggan di 

Braga Music School yang menunjukkan variabel proses tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

2.2. Landasan Teori  

2.2.1   Pemasaran dan Penjualan  

 Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan 

bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain (Kottler, 2004). 

Sedangkan menurut Stanton (2001) pemasaran adalah suatu 
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sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan konsumen. Pemasaran merupakan 

salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu 

dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai itu sendiri 

menentukan harga hasil produksi (barang dan jasa). Pemasaran 

menjadi pehubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. 

Sebenarnya pemasaran lebih dipandang sebagai seni 

dibandingkan ilmu. Maka dari itu seorag ahli pemasaran 

bergantung pada lebih banyaknya keterampilan dibangdingkan 

ilmu.Pemasaran terdiri dari semua aktivitas yang dirancang 

untuk menghasilkan dan memfasilitasi setiap pertukaran yang 

dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan 

konsumen (Kotler, 2002). Menurut Tjiptono (2004) dalam 

American Marketing Association, pemasaran merupakan 

proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan 

harga, promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individual 

dan organisasional.  

 Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk 

mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan 

pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pemebeli, 

guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba 

(Marwan, 2001). Penjualan merupakan sumber hidup suatu 

perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta 

suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk 

mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui 

hasil produk yang dihasikan. Winardi (2002), penjualan adalah 

suatu transfer hak atas benda-benda. Dari penjelasan tersebut 

dalam memindahkan atau mentransfer barang dan jasa 

diperlukan orang-orang yang bekerja dibidang penjualan 

seperti pelaksnaan dagang, agen, wakil pelayanan dan wakil 

pemasaran.  
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 Pemasaran berhubungan dengan pemilihan target 

pasar,menstimulasi permintaan pasar terhadap pelayanan dan 

produk dari properti tersebut, termasuk penjualan dan juga 

beberapa elemen-elemen lainnya seperti: riset, perencanaan - 

pembuatan dan pelaksanaan strategi, advertensi atau iklan, 

publikasi dan promosi penjualan, sedangkan penjualan adalah 

segala bentuk usaha langsung untuk menjual produk properti 

sebuah hotel baik melalui kontak personal, tilpon ataupun alat 

koresponden lainnya. 

 

2.2.2. Bauran Pemasaran  

 Zeithaml and Bitner (2001) Bauran pemasaran jasa 

adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat 

dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi 

dengan konsumen dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupaka unsur-unsur 

pemasaran yang saling terikat, dibaurkan, diorganisir dan 

digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai 

tujuan pemasaran dengan efektif sekaligus memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Buchari Alma (2002) 

Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-

kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil yang paling memuaskan. Kotler dan 

Amstrong (2012) Marketing mix is good marketing tool is a 

set of products, pricing, promotion, distribution, combined to 

produce the desired response of the target market. 

2.2.2.1 Produk (Product)  

 Produk jasa menurut Kotler (2000) merupakan ” 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan”. Produk yang ditawarkan 

meliputi barang fisik, jasa, orang atau pribadi, tempat, 

organisasi, dan ide. Jadi produk dapat berupa manfaat tangible 
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maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. Produk 

jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan 

cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta 

pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

mengkonsumsi jasa tersebut. Sesungguhnya pelanggan tidak 

membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dan nilai 

dari sesuatu yang ditawarkan. ”Apa yang ditawarkan” 

menunjukan sejumlah manfaat yang didapat pelanggan 

dapatkan dari pembelian suatu barang atau jasa sedangkan 

sesuatu yang ditawarkan itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 

(empat) katagori, yaitu: barang nyata, barang nyata yang 

disertai jasa, jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa 

tambahan murni jasa. Produk merupakan keseluruhan konsep 

objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat 

konsumen, yang perlu diperhatikan dalam produk adalah 

konsumen tidak hanya memebeli fisik dari produk itu saja 

tetapi membeli benefit dan value dari produk tersebut. Produk 

berarti menjadi fokus utama adalah kualitas. Untuk jasa, 

kualitas sangat bergantung pada realibility, responssiveness, 

assurance dan empathy. Klasifikasi produk bisa dilakukan atas 

berbagai macam sudut pandang. Menurut Tjiptono (2008), 

produk dapat di klasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni : 

1. Barang 

Barang merupakan produk yang berwujud fisik. 

Sehingga bisa dilihat, di sentuh, dirasa, dipegang, 

disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. 

Ditinjau dari aspek daya tahan, terdapat dua macam 

barang, yaitu: 

a. Barang Tidak Tahan Lama 

Barang yang tidak tahan lama adalah barang 

berwujud yang biasanya habis di konsumsi 

dalam satu atau beberapa kali pemakaian. 

b. Barang tahan Lama 
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Barang tahan lama adalah barang berwujud 

yang biasanya bisa bertahan lama dengan 

banyak pemakaian. 

2. Jasa ( services ) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual kepada pelanggan. 

Produk terdiri dari dua penilaian antara lain penilaian 

produk intrinsik dari segi rasa serta kualitas produk dari indra 

pengecap dan ekstrinsik penilaian dari performa produk 

(Tjiptono, 2000) 

 

2.2.2.2 Harga (Price)  

 Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran 

pemasaran jasa karena harga menentukan pendapatan 

darisuatu usaha bisnis. Strategi penentuan harga sangat 

signifikan dalam pemeberian nilai kepada konsumen dan 

mempengaruhi image produk, serta keputusan konsumen 

untuk membeli. Pricing juga berhubung dengan pendapatan 

dan turut mempengaruhi supply atau merketing channels, akan 

tetapi yang paling penting adalah keputusan pricing harus 

konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan.  

Prinsip penetapan harga menurut Kotler (2000) yaitu 

perusahaan harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam 

menetapkan harga, mencakup pemilihan tujuan penetapan 

harga, menentukan tingkat perminaan prakiraan biaya, 

menganalisis harga yang ditetapkan dan produk yang 

ditawarkan pesaing, pemilihan metode penetapan harga, serta 

menentukan harga akhir.  

 Tjiptono (2000) harga merupakan jumlah uang yang 

harus dibayar dari produk tersebut yang dilakukan oleh 

pelanggan. Harganya harus sesuai dengan penawaran 

pelanggan, nilai kepada pelanggan agar pelanggan tidak 

beralih pada produsen lain. 
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2.2.2.3 Tempat (Place)  

 Kottler (2000) produk industri jasa tempat diartikan 

sebagai tempat pelayanan jasa. Lokasi pelayanan jasa yang 

digunakan dalam memasok jasa kepada pelanggan yang dituju  

merupakan keputusan kunci. Keputusan mengenai lokasi 

pelayanan yang akan digunakan melibatkan pertimbangan 

bagaimana penyerahan jasa kepada pelanggan dan dimana itu 

akan berlangsung. Tempat juga penting sebagai lingkungan 

dimana dan bagaiman jasa akan diserahkan, sebagai bagian 

dari nilai dan manfaat dari jasa. Keanekaragaman jasa 

membuat penyeragaman strategi tempat menjadi sulit. 

Masalah ini melibatkan pertimbangan bagaimana interaksi 

antara organisasi penyedia jasa dan pelanggan serta keputusan 

tentang apakah organisasi tersebut memerlukan satu lokasi 

atau beberapa lokasi. Seseorang pemasar produk jasa 

seharusnya mencari cara untuk membangun pendekatan 

penyerahan jasa yang tepat serta mengahsilkan keuntungan 

untuk perusahaannya. Lokasi berhubungan dengan keputusan 

yang dibuat oleh perusahaan mengenai di mana operasi dan 

stafnya akan ditempatkan, yang paling penting dari lokasi 

adalah tipe dan tingkat interksi yang terlibat. Terdapat 3 (tiga) 

macam tipe interaksi: (1) pelanggan mendatangi penyedia jasa; 

(2) penyedia jasa mendatangi pelanggan dan (3) penyedia jasa 

dan pelanggan melakukan interaksi melalui perantara. 

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh produsen untuk 

memproduksi barang-barang dan dapat diakses oleh pasar 

sasarannya. 

 

2.2.2.4 Orang (People)  

 Hubungannya dengan pemasaran jasa, maka orang 

yang berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi 

kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam hal ini 

berhubungan dengan seleksi, training, motivasi dan 

manajemen sumber daya manusia. Zeithaml and Bitner (2000) 

People adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam 
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penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi 

pembeli. Elemen-elemen dari people adalah pegawai 

perusahaan, konsumen dalam lingkungan jasa. Semua sikap 

dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian karyawan dan 

penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi 

konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa. Semua 

karyawan disebut sebagai tenaga penjual dengan kata lain 

dalam pengertian luas pemasaran merupakan pekerjaan semua 

personel organisasi jasa, oleh karena itu karyawan yang 

direkrut dan mempertahankan karyawan yang skill, sikap, 

komitmen, dan kemampuan dalam membilan hubungan yang 

baik dengan konsumen. Oleh karena itu perusahaan jasa unsur 

people ini bukan hanya memegang peranan penting dalam 

bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam 

melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. 

Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting 

dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image 

perusahaan yang bersangkutan.  

 Yazid (2003) semua pelaku yang memainkan berbagai 

penyajian jasa karena pengaruh dari penawaran dan 

permintaan pembeli.  

 

2.2.2.5 Proses (Process)  

 Zeithaml and Bitner (2000) proses adalah semua 

prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini 

mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan 

dan melaksanakan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumennya. Untuk perusahaan jasa, kerja 

sama anatara pemasaran dan operasional sangat penting dalam 

elemen proses ini terutama dalam melayani segala kebutuhan 

dan keinginan konsemen. Jika dilihat dari sudut pandang 

konsumen kualitas jasa diantaranya dilihat dari bagaimana jasa 

menghasilkan fungsinya. Proses dalam jasa merupakan faktor 

utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa 
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akan sering merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian 

dari jasa itu sendiri. Selain itu keputusan dalam manajemen 

operasi adalah sangat penting untuk suksesnya pemasaran jasa. 

Seluruh aktifitas kerja adalah proses, proses melibatkan 

prosedur-prosedur, tugas-tugas, jadwal-jadwal, mekanisme-

mekanisme, aktifitas-aktifitas dan rutinitas-rutinitas dengan 

jasa yang disalurkan ke pelanggan. Pentingnya elemen proses 

ini khususnya dalam bisnis kasa disebabkan oleh persediaan 

jasa yang tidak dapat disimpan.  

 Yazid (2003) semua prosedur aktual, mekanisme dan 

aliran aktivitas dengan mana jasa yang disampaikan ke 

konsumen merupakan operasi dari jasa. 

 

2.2.2.6 Promosi (Promotion)  

 Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran, yang merupakan aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/ membujuk dan mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli, dan loyal pada produk/ jasa yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. Tujuan utama dari promosi 

adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasaranya. 

 Tjiptono (2000) berbagai aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya hingga 

sampai ke pasar sasaran.  

 

2.2.2.6.1 Periklanan (Advertising)  

 Periklanan adalah untuk membangun kesadaran 

terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, untuk menambah 

pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, untuk 

membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan 

jasa tersebut, dan membedakan diri dari perusahaan satu 
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dengan perusahaan lain. Terdapat beberapa tujuan perikalan 

diantaranya Iklan yang bersifat memberikan informasi , Iklan 

membujuk, Iklan pengingat, Iklan sebagai pemantapan. 

 

2.2.3 Loyalitas konsumen  

 Menurut Ratih (2005) Loyalitas adalah komitmen 

pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh 

situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku. Menurut Griffin (2002) 

loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit 

pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara 

terus menurus terhadap barang/ jasa suatu perusahaan yang 

dipilih. Loyalitas/ kesetiaan pelanggan mencerminkan niatan 

berperilaku (intended behavior) berkenaan dengan suatu 

produk atau jasa. Niatan berperilaku di sini mencakup 

kemungkinan pembelian mendatang atau pembaharuan 

kontrak jasa atau sebaliknya, juga seberapa mungkin 

pelanggan akan beralih ke penyedia layanan atau merek 

lainnya (Selnes, 2003). Kesetiaan pelanggan dapat diukur 

dengan perilaku dan sikap (Getty dan Thompson, 2000). 

Ukuran pertama mengacu perilaku pelanggan pada 

pengulangan untuk memperoleh atau membeli kembali 

barang/ jasa yang pernah dinikmati. Sedangakan ukuran sikap 

mengacu pada sebuah intensitas untuk memperoleh kembali 

dan merekomendasikan kepada orang lain. Pelanggan yang 

loyal atau setia adalah orang yang melakukan pembelian ulang 

dari perusahaan yang sama, serta memberikan informasi yang 

positif kepada pihak potensial lain dari mulut ke mulut 

(Bowen dan Chen, 2001). Malai dan Speece (2002) 

selanjutnya mengemukakan bahwa agar pelanggan tetap loyal, 

maka perusahaan harus meyakinkan pelanggannya bahwa 

perusahaan tersebut mampu memberikan produk atau jasa 
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yang bernilai secara terus menerus. Malai dan Speece (2002) 

menguraikan 4 (empat) fase atau tingkatan loyalitas, yaitu:  

1. Cognitive loyalty  

 Loyalitas terbentuk berdasarkan informasi semata. 

Loyalitas kognitif lebih didasarkan pada karakteristik 

fungsional, terutama biaya, manfaat dan kualitas. Jika ketiga 

faktor tersebut tidak baik, pelanggan akan mudah pindah ke 

produk lain. Pelanggan yang hanya mengaktifkan tahap 

kognitifnya dapat dihipotesiskan sebagai pelanggan yang 

paling rentan terhadap perpindahan karena adanya rangsangan 

pemasaran (Dharmmesta, 1999).  

2. Affective loyalty  

 Sikap merupakan fungsi dari kognisi pada periode 

awal pembelian (masa sebelum konsumsi) dan merupakan 

fungsi dari sikap sebelumnya ditambah dengan kepuasan di 

periode berikutnya (masa setelah konsumsi). Pada loyalitas 

afektif, kerenta-nan pelanggan lebih banyak terfokus pada tiga 

faktor, yaitu ketidakpuasan dengan merek yang ada, persuasi 

dari pemasar maupun pelanggan merek lain, dan upaya 

mencoba produk lain (Dharmmesta, 1999).  

3. Conative loyalty  

 Konasi menunjukkan suatu niat atau komitmen untuk 

melakukan sesuatu. Niat merupakan fungsi dari niat 

sebelumnya (pada masa sebelum konsumsi) dan sikap pada 

masa setelah konsumsi. Maka loyalitas konatif merupakan 

suatu loyalitas yang mencakup komitmen mendalam untuk 

melakukan pembelian. Hasil penelitian Crosby dan Taylor 

(2000) yang menggunakan model runtutan sikap: keyakinan – 

sikap – niat memperlihatkan komitmen untuk melakukan 

(niat) menyebabkan preferensi pemilih tetap stabil selama 3 

tahun.  

4. Action loyalty  

 Aspek konatif atau niat untuk melakukan berkembang 

menjadi perilaku dan tindakan. Niat yang diikuti oleh 

motivasi, merupakan kondisi yang mengarah pada kesiapan 
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bertindak dan keinginan untuk mengatasi hambatan dalam 

melakukan tindakan tersebut. Pelanggan yang terintegrasi 

penuh pada tahap loyalitas tindakan dapat dihipotesiskan 

sebagai pelanggan yang rendah tingkat kerentanannya untuk 

berpindah ke produk lain.  

 Menurut Utami (2006), mempunyai konsumen yang 

loyal adalah metode yang penting dalam mempertahankan 

keuntungan dari para pesaing, mengingat memiliki konsumen 

yang loyal berarti konsumen memiliki keengganan menjadi 

pelanggan bagi pesaing. Lebih jauh tentang pelanggan, Griffin 

(2000) menyatakan untuk menjadi pelanggan yang loyal 

melalui beberapa tahap, yaitu :  

1. Suspects  

 Mencakup semua orang yang akan membeli barang/ 

jasa perusahaan, pada tahap ini konsumen akan membeli tetapi 

belum mengetahui mengenai perusahaan dan barang yang 

ditawarkan.  

 

2. Prospects  

 Orang yang memiliki kebutuhan atas jasa tertentu dan 

memiliki kemampuan untuk membelinya. Tahap ini konsumen 

belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui 

keberadaan perusahaan dan jasa yang ditawarkan. 

3. Disqualified Prospects  

 Orang yang telah mengetahui keberadaan barang dan 

jasa tertentu tetapi tidak mempunyai kebutuhan akan barang 

dan jasa tersebut dan tidak mempunyai kemampuan untuk 

membeli. 

4. First Time Customers  

 Konsumen yang membeli untuk pertama kalinya.  

5. Repeat Customers  

 Konsumen yang telah melakukan pembelian suatu 

produk dua kali atau lebih. 
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6. Client 

Membeli semua barang/ jasa yang ditawarkan yang 

mereka butuhkan dan konsumen telah melakukan pembelian 

secara teratur.  

 

7. Advocates  

 Konsumen yang telah membeli semua barang/ jasa 

yang ditawarkan secara teratur dan mendorong teman-teman 

lain untuk melakukan pembelian ke perusahaan itu. Hal itu 

lebih lanjut dijelaskan oleh Griffin sebagai “Profit Generator 

System”. Permasalahan tingkat ketersediaan produk atau jasa 

alternatif menurut Sonderlund (2001) menyebabkan kekuatan 

hubungan antara kepuasan dengan loyalitas menjadi beragam. 

Dalam kondisi di mana produk atau jasa alternatif sedikit atau 

rendah (switching barriers otomatis meningkat), maka 

pengaruh kepuasan terhadap loyalitas akan melemah ketika 

pelanggan merasa puas, sebaliknya, akan menguat ketika 

pelanggan merasa tidak puas. 

 

2.2.3.1 Karakteristik Loyalitas  

 Pelanggan yang loyal merupakan aset penting bagi 

perusahaan, hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang 

dimilikinya, pelanggan yang loyal memiliki karakteristik 

sebagai berikut : melakukan pembelian secara teratur (makes 

regular repeat purchases), membeli diluar lini produk/ jasa 

(purchase across product and service lines), merekomendasi 

produk lain (refers other), menunjukkan resistensi dari daya 

tarik produk sejenis dari pesaing (demonstrates an immunity to 

the full of the competition). 

 

2.2.3.2 Tahap-tahap menciptakan loyalitas  

 Loyalitas tidak dapat tercipta begitu saja tetapi harus 

dirancang oleh perusahaan antara lain : 
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a) Define Customer Value  

 Yaitu rancangan menidentifikasi segmen pelanggan. 

Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan nilai 

pelanggan mana yang menjadi pendorong keputusan 

pembelian dan penciptaan loyalitas. Ciptakan direfensasi 

brand promise. 

b)  Design the branded customer experience  

 Mengembangkan pemahaman, merancang perilaku 

karyawan untuk merealisasikan brand promis, merancang 

perubahan strategi secara keseluruhan untuk merealisasikan 

pengalaman pelanggan yang baru. 

c) Equip people and deliver consistenly  

 Mempersiapkan pemimpin untuk menjalankan dan 

memberikan pengalaman kepada pelanggan. Melengkapi 

pengetahuan dan keahlian karyawan untuk mengembangkan 

dan memberikan pengalaman kepada pelanggan dalam setiap 

interaksei yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan. 

Memperkuat kinerja perusahaan pelanggan terhadap 

perusahaan. Memperkuat kinerja perusahaan melalui 

pengukuran dan tindakan kepemimpinan.  

d) Sustain and enhance performance  

 Gunakan respon timbal balik pelanggan dan karyawan 

untuk memelihara pelanggan secara berkesinambungan dan 

mempertahankan pengalan pelanggan, membentuk kerjasama 

anatara sistem Human Resource Development (HRD) dengan 

proses bisnis yang terlibat langsung dalam memberikan dan 

menciptakan pengalaman pelanggan. Secara terus menerus 

mengembangkan dan mengkonsumsikan hasil yang telah 

dijalankan perusahaan. Perusahaan tidak harus selalu berupaya 

mencari profit melalui penetapan harga maksimum, tetapi 

dapat pula dicapai dengan cara memaksimumkan penerimaan 

sekarang, mamaksimumkan penguasaan pasar atau 

kemungkinan lainnya. Para pemasar hendaknya memahami 

seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. 

Berbagai jenis biaya harus mempertimbangkan dalam 
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menetapkan harga, termasuk didalamnya adalah biaya 

langsung dan tidak langsung, biaya tetap dan biaya variabel, 

serta biaya-biaya lainnya. Harga-harga para pesaing akan 

mempengaruhi tingkat permintaan jasa yang ditawarkan 

sehingga harga pesaing harus turut dipertimbangkan dalam 

proses penetapan harga. Berbagai cara atau variasi penetapan 

harga yang ada mencakup markup, sasaran perolehan, nilai 

yang diterima, faktor psikologis dan harga lainnya. Setelah 

menetapkan struktur harga, perusahaan menyesuaikan 

harganya dengan menggunakan harga psikologis, diskon 

harga, harga promosi, serta harga bauran produk. 

 Zeithamal et. al. (1996) tujuan akhir keberhasilan 

perusahaan menjalin hubungan relasi dengan pelanggannya 

adalah untuk membentuk loyalitas yang kuat. Indikator dari 

loyalitas yang kuat adalah:  

1. Say positive things, adalah mengatakan hal yang positif 

tentang produk yang telah dikonsumsi.  

2. Recommend friend, adalah merekomendasikan produk yang 

telah dikonsumsi kepada teman.  

3. Continue purchasing, adalah pembelian yang dilakukan 

secara terus menerus terhadap produk yang telah dikonsumsi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 

sampai dengan 28 Pebruari 2015 dengan alasan bahwa pada 

bulan tersebut adalah bulan liburan sekolah sehingga rumah 

makan tersebut ramai dikunjungi konsumen dan mendapatkan 

responden dengan mudah, pelaksanaan penelitian di rumah 

makan ayam goreng Roker melalui purposive methode artinya 

penulis melakukan penelitian di rumah makan ayam goreng 

roker dengan cara disengaja, sebab rumah makan ayam goreng 

Roker ini dalam sehari minimal konsumen yang datang di hari 

Sabtu dan Minggu adalah 200 orang sedangkan di hari efektif 

minimal konsumen yang datang adalah 100 orang, dengan 

adanya hal tersebut maka rumah makan ayam goreng Roker 

ini merupakan salah satu rumah makan favorit yang ada di 

kota Malang.  

   

3.2 Metode Penentuan Responden 

 Responden yang dijadikan sampel adalah responden 

yang berusia 17-57 tahun dengan alasan karena usia 17 ke atas 

mampu mengkritisi sistematika bauran pemasaran yang 

diterapkan di rumah makan ayam goreng Roker. Data yang 

diperlukan saat melakukan penelitian adalah data primer dan 

sekunder, data primer adalah data yang sudah dimiliki oleh 

perusahaan sebagai arsip yang difungsikan untuk evaluasi 

hasil kerja dari suatu perusahaan, sedangkan data primer 

adalah data olahan hasil survei yang dilakukan yang diolah 

dengan menggunakan program data olahan statistik, karena 

data yang diolah adalah data kualitatif menggunakan analisis 

regresi berganda. Jumlah responden yang digunakan untuk 

sampel penelitian adalah 100 orang, diketahui dari Maholtra 

(2005) bahwa jumlah responden yang baik digunakan sampel 
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penelitian adalah 5 kali dari jumlah pertanyaan yang dimuat di 

dalam kuesioner. 

 Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non 

probability sampling yaitu melalui purposive sampling. Non 

probablity merupakan teknik analisis yang tidak memberikan 

peluang yang sama pada setiap populasi penelitian dan 

memiliki kriteria dalam menentukan penentuan lokasi 

penelitian. (Ghozali, 2005). Metode sampling purposive 

adalah teknik pengambilan sampel dilakukan secara sengaja 

yaitu laki-laki dan perempuan dengan kriteria usia 17-57 tahun 

dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden penelitian. 

Sampel yang digunakan adalah melalui Simple random, 

dikatakan simple (sederhana) karena pengmbilan sampel 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

pada populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota 

populasi dianggap homogen (Sugiono, 2011) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian penulis yaitu metode 

pengumpulan data mengenai masalah yang berkaitan dengan 

penelitian: 

a. Observasi, mengumpulkan data dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Wawancara, untuk memperoleh keterangan 

berupa pertanyaan ynag diajukan guna 

memperoleh data secara langsung dari sumber. 

c. Kuesioner, merupakan metode untuk memperoleh 

data dengan memberikan daftar pertanyaan 

kepada responden. Dalam penelitian ini, sebelum 

data di analisis maka terlebih dahulu di lakukan 

pengolahan data, dalam hak ini penulis akan 

terlebih dahulu melakukan tabulasi, yaitu 

memberikan nilai (scoring) sesuai dengan item 



27 

 

yang ditetapkan. Scoring dilakukan dengan 

menggunakan skala likerd yaitu 5-4-3-2-1. 

Setelah di lakukan tabulasi maka data siap untuk 

diolah dan pengolahan data tersebut dilakukan 

dengan dua cara yaitu analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. Sebelum melakukan analisis 

maka terlebih dahulu harus di lakukan uji kualitas 

data melalui uji validitas dan reabilitas. 

 

3.4 Variabel Bauran Pemasaran 

 Variabel pengamatan yang dilakukan ada dua yaitu 

variabel X dan Y. Variabel bebas yang digunakan sebagai 

bauran pemasaran adalah X, dan untuk loyalitas konsumen 

adalah Y, yang artinya variabel Y tersebut mampu dipengaruhi 

oleh variabel X atau bauran pemasaran. Indikator variabel 

penelitian disajikan pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Indikator Variabel Bauran Pemasaran 
Item Variabel Definisi Operasional 

Rasa 

Rasa merupakan cita rasa yang disajikan oleh 

pihak ayam goreng roker kepada konsumen 

untuk dinilai dengan menggunakan indra 

pengecap. 

1. Enak, gurih, renyah 

2. Tingkat kematangan cukup tidak overcook 

3. Memiliki ciri khas dari bumbu yang tidak 

ditemui di restoran lain 

4. Rasa tidak cepat membuat konsumen cepat 

bosan 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

Variasi 

Macam-macam produk yang ditawarkan di 

rumah makan ayam goreng Roker 

1. Variasi lebih dari 3, ayam goreng, ayam bakar 

dan ayam tumis dengan sayuran 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 
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2. Terdiri dari beberapa pilihan paket ayam 

goreng hemat bagi pelajar dan mahasiswa 

3. Menyediakan menu selain olahan ayam, 

misalnya olahan daging sapi dan ikan. 

4. Olahan ayam hanya satu produk, akan tetapi 

olahan daging lain bervariasi 

 

Kesesuaian Porsi 

Takaran porsi yang dihidangkan kepada 

pelanggan ayam goreng Roker 

1. Ukuran ayam sesuai dengan porsi 

2. Porsi nasi dengan lauk sesuai dengan takaran 

3. Bagian ayam yang disajikan paha, dada dan 

sayap karena layak disajikan untuk daging 

ayam. 

4. Porsi yang banyak diminati konsumen 

disediakan dalam jumlah lebih besar 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

Kejelasan & Kepastian Harga 

Harga yang ditawarkan ke pelanggan jelas dan 

tertera dan mampu dipahami pelanggan 

1. Daftar menu dilengkapi dengan harga dan 

gambar 

2. Tulisan harga di daftar menu jelas 

3. Harga pada daftar menu dan harga asli sama 

4. Daftar menu terstruktur dan berurutan 

(minuman dan makanan tersedia berurutan 

sesuai abjad) 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

 

Kesesuaian Harga 

Harga yang ditawarkan ke pelanggan sesuai 

dengan porsi dan rasa makanan yang disajikan 

1. Harga sesuai dengan hidangan yang disajikan 

2. Semakin mahal harga produk di daftar menu 

berarti hidangan semakin enak 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 
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3. Harga sesuai dengan kantong pelajar dan 

mahasiswa. 

4. Harga sesuai semua kalangan 

Harga terjangkau 

Harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan rasa, 

porsi dan aroma yang muncul bahkan lebih 

murah dibanding rumah makan lain 

1. Porsi besar baik ayam dan nasi tetapi harga 

murah 

2. Memilii harga khusus pelajar dan mahasiswa 

3. Ayam goreng enak dengan harga murah. 

4. Harga murah dibanding dengan rumah makan 

sejenis 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

 

Kemudahan akses 

Jalan menuju lokasi rumah makan sangat mudah 

karena lokasi strategis di wilayah kota 

1. Banyak kendaraan umum untuk menjangkau 

lokasi 

2. Letaknya strategis dengan fasilitas umu lain 

3. Jalan yang dilewati bebas hambatan 

4. Mudah dijangkau pejalan kaki 

 

 

 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

 

Tempat Parkir 

Lokasi parkir yang sesuai dengan harapan dan 

keinginan pelanggan 

1. Luas dan nyaman 

2. Aman karena ada tukang parkir 

3. memiliki izin parkir dari pemerintah 

4. Tersedia nomor parkir di kendaraan dan untuk 

pemilik kendaraan 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

Iklan 5 = memilih semua 
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Penawaran produk dengan kemudahan seperti 

hadiah dan promosi produk dengan harga yang 

murah 

1. Iklan terdapat di radio dan tv 

2. Iklan juga mencantumkan harga dan gambar 

asli 

3. Iklan memberikan promosi bagi paket hemat 

4. Iklan juga memberikan harga promo untuk 

menarik perhatian konsumen 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

Penjualan pribadi 

Penjualan ayam goreng yang dilakukan pegawai 

langsung ke konsumen 

1. Promosi dilakukan di rumah makan 

2. Promosi dilakukan setiap pegawai 

3. Promosi diadakan untuk pelajar dan 

mahasiswa 

4. Promosi dilakukan outdoor diluar rumah 

makan  

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

Pelayanan dengan tepat dan cepat 

Servis yang dilakukan ketika melayani pelanggan 

1. Pegawai melayani konsumen dengan cepat dan 

tepat 

2. Konsumen tidak perlu menunggu lama karena 

banyak pegawai yang sigap 

3. Konsumen langsung mengambil makanan 

sendiri karena prasmanan akan tetapi 

pegawai cepat membantu 

4. Pegawai sigap membantu kesulitan konsumen 

 

 

 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

Menguasai pengetahuan produk 

Pegawai memahami karakteristik produk yang 

disajikan  

1. Pegawai memahami gizi dan manfaat makanan 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 
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2. Pegawai memahami karakteristik masakan 

3. Pegawai mampu menjelaskan dengan detail 

tentang semua produk di daftar menu 

4. Pegawai mampu menjelaskan produk dengan 

bahasa yang baik dan mudah dimengerti 

konsumen 

1= tidak memilih 

 

Mesin Kasir 

Fasilitas pelengkap keuangan yang dimiliki 

rumah makan 

1. Semua pegawai mampu mengoprasikan 

dengan baik 

2. Terdapat pegawai khusus kasir 

3. Mesin kasir dapat bekerja dengan baik 

4. Mesin kasir juga dilengkapi dengan 

pembayaran debet 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

Buku menu 

Fasilitas pelengkap definisi makanan berserta 

daftar harga 

1. Buku menu lengkap, terdiri dari daftar harga 

yang sesuai dan dilengkapi gambar yang 

menarik dan sesuai 

2. Buku menu bersih 

3. Buku menu rapi dan mudah dilihat konsumen 

4. Buku menu sesuai dengan abjad 

 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

Wastafel 

Pelengkap pembersih untuk pelanggan 

1. Wastafel bersih 

2. Wsatfel lengkap dengan sabun pencuci tangan 

dan hand dryer 

3. Air wastafel mengalir lancar 

4. Wastafel banyak tersedia 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 
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Kompak 

Karyawan menjalin kerjasama dengan kompak 

antara pegawai satu dengan yang lain 

1. Pimpinan dengan anak buah kompak 

2. sesma chef kompak 

3. chef dengan pegawai lain kompak 

4  sesama pegawai kompak 

5 = memilih semua 

4= memilih 3 kategori 

3= memilih 2 kategori 

2= memilih 1 kategori 

1= tidak memilih 

 

 

 Sedangkan untuk Y adalah variabel terikat yaitu untu 

loyalitas konsumen, jadi penulis ingin mengetahui penaruh 

antara bauran pemaran dengan loyalitas konsumen. Variabel Y 

disajikan pada tabel 3.2.  

 

Tabel  3.2. Loyalitas Konsumen (Y) 
Loyalitas Konsumen (Y) 

Melakukan pembelian secara teratur, dalam seminggu paling sedikit 3 kali (y1) 

Mereferendikan kepada orang lain (y2) 

Menunjukan resistensi dari daya tarik produk sejenis dari pesaing (y3) 

 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala Likert. Sugiono (2001) , skala likert digunakan 

untuk mengukur setiap pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Penelitian 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik, yang 

selanjutnya disebut variabel penelitian, kemudian indikator 

tersebut dijadikan titik tolak dalam menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Responden menanggapi pertanyaan dalam skala likert, 

responden menentukan tingkat persetujuan terhadap suatu 
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pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang 

tersedia, umumnya disediakan lima pilihan skala pada tabel 

3.3. 

Tabel 3.3 Skala Likert 

Skor Makna 

1.  Sangat tidak setuju 

2.  Tidak setuju 

3.  Netral 

4.  Setuju 

5.  Sangat setuju 

 

3.4.1 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional adalah suatu definisi yang 

diberikan pada suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel-variabel tersebut. Untuk keperluan analisis, 

maka  jawaban dalam skala likert dapat diberi skor berupa 

angka, yaitu:  

a. Untuk jawaban sangat setuju diberi skor 5 

b. Untuk jawaban setuju diberi skor 4 

c. Untuk jawaban ragu-ragu diberi skor 3  

d. Untuk jawaban tidak setuju diberi skor 2 

e. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 

 Definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

kemudian diuraikan menjadi beberapa Variabel meliputi : 

1. Produk 

Produk ayam goreng merupakan benda berwujud, 

tidak bergerak, bisa habis serta dapat diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

1. Variabel Produk diukur dengan indikator. 

- Rasa Produk (X1.1) : 

  Rasa Produk merupakan cita rasa ayam 

goreng kepada konsumen untuk dinilai dengan 

menggunakan indra pengecap.  
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 Rasa Produk  diukur oleh indikator dibawa ini : 

5. Enak, gurih, renyah 

4.  tingkat kematangan cukup tidak overcook 

3. Memiliki ciri khas dari bumbu yang tidak ditemui  

di restoran lain 

2. Ada beberapa bagian ayam yang kurang matang 

1. Ayam goreng terlalu asin 

- Variasi (X1.2) : 

Macam-macam produk yang ditawarkan di rumah 

makan ayam goreng Roker. Variasi oleh indikator 

dibawa ini : 

5. Variasi lebih dari 3, ayam goreng, ayam bakar dan 

ayam tumis dengan sayuran 

4. Terdiri dari beberapa pilihan paket ayam goreng 

hemat bagi pelajar dan mahasiswa 

3. Menyediakan menu selain olahan ayam, misalnya 

olahan daging sapi dan ikan 

2. Olahan ayam goreng membuat konsumen cepat 

bosan karena olahan hampir sama 

1. Hanya memiliki 1 variasi yaitu olahan ayam 

goreng saja 

- Kesesuaian Porsi (X1.3) : 

Takaran porsi yang dihidangkan kepada pelanggan 

ayam goreng Roker 

5.  Ukuran ayam sesuai dengan porsi 

4.  Porsi nasi dengan lauk sesuai dengan takaran 

3. Bagian ayam yang disajikan paha, dada dan sayap   

karena layak disajikan untuk daging ayam 

2. Porsi nasi lebih besar dari lauk 

1. Porsi sangat sedikit, tidak layak disajikan 

konsumen 

2.  Harga adalah Nilai produk berupa angka nominal yang 

harus dibayarkan kepada produsen sebagai ganti produksi 

atas pertukaran nilai produk oleh konsumen. 

- Kejelasan Harga (X2.1) : 
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Harga yang ditawarkan ke pelanggan jelas dan 

tertera dan mampu dipahami pelanggan 

5. Daftar menu dilengkapi dengan harga dan gambar 

4. Tulisan harga di daftar menu jelas 

3. Harga pada daftar menu dan harga asli sama 

2. Harga di daftar menu tidak sesuai dengan harga 

asli 

1. Tulisan harga di daftar menu tidak begitu terlihat 

jelas 

- Kesesuaian Harga (X2.2) : 

Harga yang ditawarkan ke pelanggan sesuai 

dengan porsi dan rasa makanan yang disajikan 

5.  Harga sesuai dengan hidangan yang disajikan 

4.  Semakin mahal harga produk di daftar menu 

berarti hidangan semakin enak 

3. Harga sesuai dengan kantong pelajar dan 

mahasiswa. 

2. Harga di promosi tidak sama dengan harga asli 

1. Harga mahal tetapi hidangan sedikit sekali 

- Harga Terjangkau (X2.3) : 

Harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan 

rasa, porsi dan aroma yang muncul bahkan lebih 

murah dibanding rumah makan lain 

5. Porsi besar baik ayam dan nasi tetapi harga murah 

4. Memilii harga khusus pelajar dan mahasiswa 

3. Ayam goreng enak dengan harga murah. 

2. Harga lebih mahal dari rumah makan lain 

1. Harga tidak sesuai dengan sajian 

3.  Tempat adalah Lingkungan pendukung untuk memudahkan 

konsumen menjangkau lokasi rumah makan 

- Kemudahan Akses (X3.1) : 

Jalan menuju lokasi rumah makan sangat 

mudah karena lokasi strategis di wilayah kota. 

5. Banyak kendaraan umum untuk menjangkau 

lokasi 
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4. Letaknya strategis dengan fasilitas umu lain 

3. Jalan yang dilewati bebas hambatan 

2. Sulit dijangkau kendaraan umum 

1. Jauh dari tempat umum yang mudah dikenal orang 

- Tempat Parkir (X3.2) : 

Lokasi parkir yang sesuai dengan harapan dan 

keinginan pelanggan 

5. Luas dan nyaman 

4. Aman karena ada tukang parkir 

3. memiliki izin parkir dari pemerintah 

2. Dekat dengan lokasi yang mudah terjadi curanmor 

1. Sempit 

4.  Promosi adalah kegiatan yang digunakan untuk menambah 

jumlah konsumen. 

- Iklan (X4.1) : 

Penawaran produk dengan kemudahan seperti 

hadiah dan promosi produk dengan harga yang 

murah 

5. Iklan terdapat di radio dan tv 

4. Iklan juga mencantumkan harga dan gambar asli 

3. Iklan memberikan promosi bagi paket hemat 

2. Iklan tidak mengena sasaran 

1. Iklan hanya di radio saja sehingga kurang 

mengena sasaran 

- Penjualan pribadi (X4.1) : 

Penjualan ayam goreng yang dilakukan 

pegawai langsung ke konsumen. 

5. Promosi dilakukan di rumah makan 

4. Promosi dilakukan setiap pegawai 

3. Promosi diadakan untuk pelajar dan mahasiswa 

2. Beberapa pegawai kurang terampil dalam 

penjualan 

1. Promosi hanya dilakukan pada hari tertentu saja 

sehingga kurang optimal 
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5.  SDM adalah sumberdaya yang dimiliki oleh pegawai 

rumah makan untuk mengoptimalkan loyalitas konsumen 

- Pelayanan cepat (X5.1) : 

Servis yang dilakukan ketika melayani 

pelanggan. 

5. Pegawai melayani konsumen dengan cepat dan 

tepat 

4. Konsumen tidak perlu menunggu lama karena 

banyak pegawai yang sigap 

3. Konsumen langsung mengambil makanan sendiri 

karena prasmanan akan tetapi  pegawai cepat 

membantu 

2. Cepat tetapi kurang tepat dalam beberapa menu 

1. Tepat tetapi sangat lamban kinerja pegawainya 

- Menguasai Pengetahuan Produk (X5.1) : 

Pegawai memahami karakteristik produk yang 

disajikan  

5. Pegawai memahami gizi dan manfaat makanan 

4. Pegawai memahami karakteristik masakan 

3. Pegawai mampu menjelaskan dengan detail 

tentang semua produk di daftar menu 

2. Beberapa pegawai kurang cakap dalam memahami 

produk 

1. Pegawai tidak mampu berkomunikasi dengan 

konsumen dengan baik dan semakin membuat 

konsumen bingung. 

6. .Fisik adalah Fasilitas pelengkap pendukung dalam bentuk 

fisik untuk memberikan pelayanan tambahan sehingga 

konsumen puas. 

- Mesin Kasir (X6.1) 

Fasilitas pelengkap keuangan yang dimiliki 

rumah makan 

5. Semua pegawai mampu mengoprasikan dengan 

baik 

4. Terdapat pegawai khusus kasir 



38 

 

3. Mesin kasir dapat bekerja dengan baik 

2. Mesin kasir terkadang tidak berfungsi 

1. Mesin kasir tidak bisa mengeluarkan struk 

pembayaran karena rusak 

- Buku Menu (X6.2) : 

Fasilitas pelengkap definisi makanan berserta 

daftar harga 

5. Buku menu lengkap, terdiri dari daftar harga yang 

sesuai dan dilengkapi gambar yang menarik dan 

sesuai 

4. Buku menu bersih 

3. Buku menu rapi dan mudah dilihat konsumen 

2. Buku menu tidak pernah diperbaharui sehingga 

ada harga yang berbeda 

1. Buku menu sudah kusam 

- Wastafel (X6.3) : 

Pelengkap pembersih untuk pelanggan 

5. Wastafel bersih 

4. Wsatfel lengkap dengan sabun pencuci tangan dan 

hand dryer 

3. Air wastafel mengalir lancar 

2. Wsatafel kotor 

1. Wastafel tersumbat 

7. Proses adalah Kegiatan yang berlangsung dengan 

hubungannya keterikatan dan jalinan antara pegawai rumah 

makan Ayam Goreng Roker. 

- Kompak (X7.1) : 

Karyawan menjalin kerjasama dengan 

kompak antara pegawai satu dengan yang lain 

5. Pimpinan dengan anak buah kompak 

4. sesma chef kompak 

3. chef dengan pegawai lain kompak 

2  pimpinan dengan chef tidak kompak 

1. sesama chef tidak kompak 
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3.5 Uji Validitas 
 Uji validitas ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana 

alat ukur, dalam ini kuesioner mengukur apa yang hendak di 

ukur atau sejauh mana alat ukur yang di gunakan mengenai 

sasaran. Semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat 

tersebut semakin mengenai sasarannya, atau semakin 

menunjukan apa yang seharusnya di ukur. Alat ukur yang di 

gunakan adalah dengan menggunakan rumus teknik korelasi 

antara masing-masing pernyataan dengan skor total. Hal ini di 

lakukan untuk mengetahui pernyatan mana yang valid dan 

yang tidak dengan mengkonsultasikan data tersebut dengan 

tingkat Signifikan 0.3 apabila alat ukur tersebut berada < 0.3 

(tidak valid) dan jika > 0.3 (valid), Sebagaimana yang 

dinyatakan Masrun yang dikutip oleh Sugiyono (2008) bahwa: 

Item yang mempunyai korelsi positif dengan kriterium (skor 

total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item 

tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya 

syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah 

kalau r = 0,3. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

 Kriteria validitas setiap butir pertanyaan selanjutnya di 

uji signifikanya, dengan kriteria ujian bahwa koefisien 

validitas kuesioner dengan mengunakan software khusus 

untuk mengolah data yang bernama studi program for social 

siencest (SPSS 16.0 for Windows). 

 Singarimbun dan Effendi (2005) , validitas 

menunjukan sejauh mana alat pengukuran itu mengukur apa 

yang ingin diukur, suatu variabel dinyatakan valid jika 

koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 

0,3),Sugiyono (2004), probabilitas koefisien korelasinya  ≤ 

0,05 atau r hitung ≥ r tabel. 

 



40 

 

 r = 
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑ 
 
  ∑  

 
   ∑ 

 
  ∑  

  
 

 

 

Keterangan: 

r = korelasi 

n = banyaknya sampel 

X =variabel yang dipengaruhi (variabel bebas) 

Y =variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) 

 

3.6 Uji Reabilitas 
 Reabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil 

pengeluaran yang di lakukan untuk mengetahui derajat 

kepandaian ketelitian azas keakuratan yang di tunjukan pada 

instrutment pengukuran.Uji reabilitas di tunjukan untuk 

menguji sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten 

apabila pengukuran di ulang dua kali atau lebih jadi reabilitas 

adalah indeks yang menunjukan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan 

dua kali untuk konsisten. Dengan menggunakan metode 

software pengolahan data yang bernama (SPSS 16.0 for 

Windows) dengan program ini maka hanya membelah data 

ganjil dan genap kemudian data tersebut dimasukan ke dalam 

program SPSS lalu klik reability analisis maka komputer akan 

memproses dan menampilkan output.Bila setelah pengujian 

yang telah dilakukan terhadap instrutment dan dinyatakan 

telah valid dan reliable seluruh butirnya maka intretment ini 

telah dapat di pergunakan untuk pengukuran dalam rangka 

pengumpulan data serta diharapkan mampu mengungkapkan 

data yang dapat dipercaya. sedangkan rumus alpha cronbach 

menurut Arikunto adalah sebagai berikut 

 

r = ⟦
 

   
⟧ ⟦  

∑  
 

  
 ⟧  
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Keterangan : 

T = variabel instrument 

K = banyaknya butir pertanyaan 

  
  = jumlah varian butir 

  
   = varian total  

 

3.7 Teknik Analisa Data 

  Analisa data kualitatif menggunakan analisis faktor dan 

regresi berganda. 

3.7.1  Analisis Faktor 

 Analisis faktor merupakan salah satu metode analisis 

untuk mengolah data penelitian dengan mengidentifikasi 

variabel dasar atau faktor yang menerangkan pola hubungan 

dalam suatu himpunan variabel observasi. Analisis faktor 

sering digunakan pada reduksi data untuk mengidentifikasi 

suatu jumlah kecil faktor yang menerangkan beberapa faktor 

yang mempunyai kemiripan karakter. Tujuan reduksi data 

untuk mengeliminasi variabel independen yang saling 

berkorelasi sehingga akan diperoleh jumlah variabel yang 

lebih sedikit dan tidak berkorelasi. Variabel-variabel yang 

saling berkorelasi mungkin mempunyai kesamaan atau 

kemiripan karakter dengan variabel lainnya sehingga dijadikan 

satu faktor. 

 Analisis Faktor (factor analysis) termasuk pada 

Independence Technique, yang berarti tidak ada variabel 

dependen maupun independen. Proses analisis faktor mencoba 

menemukan hubungan (interrelationship) antar sejumlah 

variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang 

lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan 

variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal (Santoso, 

2006). Sebagai contoh, misalnya ada 10 variabel yang bersifat 

independen satu dengan yang lain. Dengan analisis faktor, 

kesepuluh variabel tersebut mungkin bisa diringkas hanya 

menjadi 3 kumpulan variabel baru (new set of variables). 
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Kumpulan variabel tersebut disebut faktor, di mana faktor 

tetap mencerminkan variabel-variabel aslinya. 

Tujuan analisis faktor menurut Santoso (2006) adalah: 

1. Data summarization, yakni mengindentifikasikan adanya 

hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Jika 

korelasi dilakukan antar variabel (dalam pengertian SPPS 

adalah kolom), analisis tersebut dinamakan R Factor Analysis. 

2. Data reduction. Setelah melakukan korelasi, dilakukan 

proses membuat variabel set baru yang dinamakan faktor 

untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu.Oleh karena 

prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-

asumsi analisis faktor akan terkait dengan metode statistik 

korelasi (Santoso, 2006) antara lain: 

1. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel 

harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5. 

2. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel 

dengan menganggap tetap variabel yang lain, justru 

harus kecil. Pada SPSS, deteksi terhadap korelasi 

parsial diberikan lewat pilihan Anti-Image 

Correlation. 

3. Pengujian seluruh matrik korelasi (korelasi antar 

variabel) yang diukur dengan besaran Bartlett Test of 

Sphericity atau Measure Sampling Adequacy (MSA). 

Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang 

signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. 

 

3.7.2 Asumsi Klasik 

 Dalam melakukan analisis data kuantitatif seringkali 

kita menggunakan uji persyaratan analisis. Dalam artikel ini 

akan dibahas tentang persyaratan uji analisis untuk Regresi 

Berganda yang juga sering disebut dengan istilah Uji Asumsi 

Klasik. Menurut Damodar Gujarati (2006) agar model regresi 

tidak bias atau agar model regresi BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik 
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terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis untuk regresi 

berganda yang sering digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. 

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan 

mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik. 

Menurut Singgih Santoso (2001) ketentuannya adalah sebagai 

berikut: 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau 

tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Multikolinearitas 

 Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu 

model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir 

sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk 

memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara 

individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk 

mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan 

regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Untuk mendeteksi 

multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana menurut Hair et 

al dalam Duwi Priyatno (2009) variabel dikatakan mempunyai 

masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih kecil 

dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10. 

3.    Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian 

yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter 

plot pada output SPSS, dimana menurut Duwi Priyatno (2009) 

ketentuannya adalah sebagai berikut: 
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a) Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang 

teratur maka diindikasikan terdapat masalah 

heteroskedastisitas.  

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas. 

4. Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model 

apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel 

bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah pada 

model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan 

pendekatan D-W (Durbin Watson). Menurut Singgih Santoso 

(2001) kriteria autokorelasi ada 3, yaitu: 

a) Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada 

autokorelasi positif. 

b) Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan 

tidak ada autokorelasi. 

c) Nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada 

autokorelasi negatif. 

 

5. Uji Linearitas 

 Uji Linieritas digunakan untuk mendeteksi adanya 

hubungan linier antara variabel X dan Y yang bisa dilakukan, 

sebagai berikut : 

a. Plot antara residu (e) versus Y-topi 

Jika plot yang bersangkutan menggambarkan suatu 

scatter diagram (diagram pencar) dalam arti tidak berpola 

maka dapat dikatakan tidak terjadi mispesifikasi pada fungsi 

regresi, hal ini bararti bahwa hubungan antara variabal X dan 

Y adalah linier. 

b. Plot antara variabel X versus Y 

Jika plot menggambarkan garis lurus maka asumsi 

pertama ini telah terpenuhi. 

c. Plot antara residu versus X 
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Jika plot menggambarkan diagram pencar maka 

linieritas ini sudah terpenuhi (Siswandari, 2000). 

 

3.7.3 Regresi linear berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dua 

variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, yang 

akan dihitung dengan persamaan (Sudjana, 2003) berikut 

: 

 

 Y= a + b1F1 + b2F2 + b3 F3 + b4F4 + b5F5 . . . . 

 

Keterangan : 

a   =Konstanta 

b   =Beta koefisien  

F1   =Indeks Produk 

F2   =Indeks Harga 

F3   =Indeks Tempat 

F4   =Indeks Promosi 

F5   =Indeks SDM 

Y   = Loyalitas konsumen 

 

3.7.4 Uji F 

 Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh  secara simultan atau pengaruh secara 

keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk 

mengujinya menggunakan rumus uji F , yaitu : 

 

 F=

  

 

              
 

 

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, maka metode 

pengujian yang dilakukan sebagai berikut: 

Ho: β1 = β2=…………….βk = 0 

H1: β1 ≠ β2≠…………….βk ≠ 0 



46 

 

Profitabilitas F dihitung P < 0,05 maka Ho ditolak dan 

jika profitabilitas F dihitung P > 0,05 maka Ho diterima, 

apabila Ho diterima dan secara langsung dapat dikatakan 

bahwa variabel-variabel bebas yang diuji mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan variabel terikat. 

 

3.7.5 Uji t 

 Imam Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

signifikan level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan kriteria: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara 

parsial variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.8 Batasan Istilah 
1. Bauran pemasaran jasa adalah elemen-elemen 

organisasi rumah makan ayam goreng Roker yang 

dapat dikontrol dalam melakukan komunikasi dengan 

konsumen dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen 

2. Harga adalah nilai tukar dalam bentuk nominal yang 

ditawarkan oleh ayam goreng Roker 

3. Iklan adalah penawaran produk dengan kemudahan 

seperti hadiah dan promosi produk dengan harga yang 

murah 
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4. Kesesuaian porsi adalah Takaran porsi yang 

dihidangkan kepada pelanggan ayam goreng Roker 

5. Kompak adalah Karyawan menjalin kerjasama dengan 

kompak antara pegawai satu dengan yang lain 

6. Penjualan pribadi adalah enjualan ayam goreng yang 

dilakukan pegawai langsung ke konsumen 

7. Produk adalah ayam goreng merupakan benda 

berwujud, tidak bergerak, bisa habis serta dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

8. Proses adalah kegiatan yang berlangsung dengan 

hubungannya keterikatan dan jalinan antara pegawai 

rumah makan Ayam Goreng Roker 

9. Rasa Produk adalah cita rasa ayam goreng kepada 

konsumen untuk dinilai dengan menggunakan indra 

pengecap 

Variasi adalah macam-macam produk yang ditawarkan di 

rumah makan ayam goreng Roker 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Rumah Makan Ayam Goreng Roker Malang 

Usaha Rumah Makan Roker ini bermula dari 

keinginan pemilik untuk membuka usaha kecil-kecilan yang 

dapat menopang perokonomian keluarga. Dengan kisaran 

harga terjangkau dan tempat yang nyaman untuk digunakan 

bersama teman, tempat ini selalu menjadi jujukan yang tidak 

kalah dengan tempat makan ayam lainnya yang terdapat di 

Kota Malang Raya Indonesia. 

Pada tahun 2006 dirintislah usaha rumah makan ini. 

Tekad untuk menjalankan bisinis rumah makan ini sangatlah 

luar biasa, hingga kini restoran yang berbasis daging ayam ini 

berkembang pesat. Setidaknya dua lokasi usaha di Jl. D. 

Bratan dan Jl. Simpang Sulfat Utara di kota Malang telah 

terlihat dan menghasilkan income yang lumayan besar. 

Setidaknya 9 juta perhari  diperoleh dari kedua tempat usaha 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rumah Makan Roker 

 

 Nama Roker itu memang unik dan mudah di ingat. 

Bisa juga dibilang hoki karena identik dengan anak muda yang 

ceria. Untuk pengunjung memang terbilang banyak dari 

kalangan pelajar dan mahasiswa. Rumah Makan Roker 

memiliki lahan parkir yang cukup memadai untuk kendaraan 
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konsumen yang hendak makan di Rumah Makan ini. Di 

dalamnya juga dilengkapi dengan tempat duduk lesehan serta 

kursi meja biasa dimana pengunjung dapat memilih sesuai 

seleranya. Dekorasi ruangan yang minimalis namun elegan 

serta dilengkapi dengan sarana penunjang layaknya aquarium 

dan televisi dapat memanjakan pengunjung. 

 Menu di Rumah Makan Roker sangatlah bervariatif, 

dan semuanya terbuat dari olahan ayam. Namun yang menjadi 

produk unggulan dari rumah makan ini adalah ayam goreng 

krutuknya. Dalam menyuplai daging ayam untuk memenuhi 

kebutuhan restoran, rumah makan Roker membeli dari 

tengkulak ayam langganan di pasar yang sudah dipercaya dan 

dikenal baik oleh pemilik rumah makan ini. Hal itu 

dikarenakan pemilik rumah makan ingin kualitas ayam 

mentahnya terjaga mulai dari higienitasnya serta kehalalannya. 

Tak lupa ayam yang dipesan pada tengkulak dipilih yang 

ukurannya rata dengan tujuan agar perporsinya nanti sama 

semua. 

Setelah proses pembelanjaan daging ayam selesai 

dilakukan, maka selanjutnya adalah proses pembersihan dari 

daging ayam tersebut. Semua daging ayam yang telah 

terpotong menjadi bagian dada, paha atas dan paha dicuci 

bersih oleh para karyawan rumah makan Roker. Pencucian 

merupakan hal terpenting, selain menjaga kebersihan daripada 

daging mentah itu sendiri, pencucian juga bertujuan 

menghilangkan bau ketika hendak di olah nantinya. 

Dapur pada rumah makan Roker ini tertata sangat rapi 

sehingga memudahkan para karyawan serta juru masak dalam 

pengolahan daging ayam agar hasil yang diperoleh dapat 

mudah diterima dilidah konsumen. Proses memasak daging 

ayampun dilakukan dengan perebusan di awal yang kemudian 

bumbu rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik 

dicampurkan. Kelebihan dari rumah makan ini adalah bumbu 

yang dimasukkan dalam olahan ayam ditimbang dan ditakar 

sehingga menghasilkan cita rasa yang sama di setiap masakan. 
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Proses penyajian dilakukan ketika konsumen datang 

dan memilih menu apa yang hendak dipilihnya. Ketika 

konsumen selesai memilih menu barulah juru masak memasak 

menunya, tujuannya tak lain adalah agar masakan yang 

disajikan selalu fresh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Menu di Rumah Makan Roker 

 

4.2 Karakteristik Konsumen 

 Hasil penelitian di rumah makan ayam goreng Roker 

dapat diketahui dari asumsi dan pendapat responden mengenai 

tanggapan bauran pemasaran yang terdiri dari tempat, 

promosi, produk, SDM, fisik, proses dan harga yang mampu 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, selain berdasarkan 

dari data hasil penelitian dapat diperoleh hasil dari 

karakteristik responden yang diamati, diantaranya adalah jenis 

kelamin responden, usia responden, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan per bulan, yang dilakukan oleh 

responden penelitian. Hasil karakteristik responden disajikan 

dalam bentuk diagram masing-masing yang dijelaskan ke 

dalam prosentase dari 100 orang responden. 

 

4.2.1 Usia Konsumen 

 Berdasarkan penggolongan usia responden yang telah 

mengunjungi rumah makan ayam goreng Roker dibagi 

menjadi beberapa range untuk mendapatkan usia responden 

yang mayoritas mengunjungi rumah makan dari hari-hari 
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efektif senin sampai dengan jumat bahkan pada akhir pekan. 

Hasil penggolongan usia responden didapatkan untuk range 

pertama adalah usia muali dari 18-28 tahun dengan alasan 

bahwa diketahui pada pelaksanaan observasi di lapang 

didapatkan usia paling rendah adalah 18 tahun sehingga 

penulis menentukan range usia 18 tahun dan yang paling tua 

adalah usia 57 tahun sehingga didapatkan range untuk usia 

responden adalah 18-58 tahun, kemudia penulis membagi 

range tersebut menjadi 4 daerah dimana untuk daerah pertama 

adalah untuk usia responden mulai dari 18-28 tahun, 

dikarenakan usia tersebut adalah usia pelajar ataupun 

mahasiswa karena rumah makan tersebut merupakan rumah 

makan yang sering kali disinggahi oleh mahasiswa karena 

lokasinya strategis dan dekat dengan wilayah kampus serta 

mudah dijangkau oleh kendaraan umum ataupun kendaraan 

pribadi, kemudian daerah dua khusus untuk usia 28-38 tahun 

dimana pada usia tersebut responden sudah memiliki 

pekerjaan dan memiliki pendapatan sehingga dalam usia 

tersebut responden yang didapat berasal dari kalangan pekerja, 

sedangkan daerah tiga yaitu daerah pada range usia 38-48 

tahun dimana pada usia tersebut konsumen mulai memilih 

rumah makan yang akan dikunjungi, karena untuk usia 

tersebut adalah usia dimana responden sudah berkeluarga dan 

memiliki pengalaman pekerjaan yang lama sehingga 

lingkungan pekerjaan juga mempengaruhi apa yang responden 

konsumsi dan terakhir untuk daerah 4 adalah daerah pada usia 

responden 48-58 tahun, dimana pada usia tersebut responden 

sudah mulai berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan 

karena faktor kesehatan sehingga harus mengurangi makanan 

siap saji dan makanan yang mengandung lemak tinggi 

sehingga di usia tersebut konsumen banyak menghindari 

terutama makanan yang sangat diminati oleh kaum usia muda. 

Berikut merupakan hasil olah data yang dijabarkan dalam pie 

pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

 

 Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh data 

responden berdasarkan usia bahwa mayoritas responden yang 

datang mengunjungi rumah makan ayam goreng roker adalah 

responden yang berusia mulai dari 18-28 tahun dengan jumlah 

prosentase sebanyak 75% atau 75 orang karena jumlah 

responden adalah 100 orang, dikarenakan pada usia tersebut 

mayoritas responden adalah kalangan mahasiswa dan pelajar 

yang ada di kota Malang karena lokasinya strategis dekat 

dengan wilayah persekolahan dan kampus serta fasilitas umum 

lainnya bahkan mudah dijangkau oleh kendaraan umum 

ataupun kendaraan pribadi. Kemudian untuk usia 28-38 tahun 

sebanyak 16% yaitu dikunjungi oleh para pekerja yang banyak 

datang ke ayam goreng Roker di saat jam makan siang dan 

makan malam, kemudian untuk 6% pada usia daerah range 

tiga yaitu pda usia 38-48 tahun dimana usia tersebut sering 

datang pada akhir pekan jam makan malam yaitu untuk 

responden yang sudah berkeluarga untuk menikmati hidangan 

makan malam di ayam goreng Roker dan usia pada kategori 

daerah empat yaitu usia 48-58 tahun dalam pelaksanaan 

Usia Konsumen 
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penelitian jarang sekali dijumpai usia tersebut karena usia 

tersebut harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan 

dikonsumsi karena faktor kesehatan 

 Pada usia remaja mengalami perubahan psikologis dan 

prubahan biologis dimana produk yang dikonsumsi seorang 

remaja dipengaruhi oleh peristiwa dan aktifitas yang sedang 

terjadi pada dirinya , teman dan gaya atau penampilan dari 

generasi tersebut. Sedangkan untuk usia responden di atas 41 

tahun jumlahnya cenderung lebih sedikit, hal ini dikarenakan 

bahwa pada usia tersebut seseorang akan lebih berhati – hati 

dalam mengkonsumsi produk makanan (Herminanto,2002) 

 

4.2.2 Jenis Kelamin Responden 

 Jenis kelamin responden antara laki-laki dan 

perempuan tidak memiliki perbedaan karena rumah makan 

ayam goreng Roker tidak mengkhususkan atau membedakan 

jenis kelamin untuk dapat menikmati hidangan yang disajikan 

di rumah makan Ayam goreng Roker. Banyak terjadi di 

lingkungan sosial bahwa perempuan memang lebih banyak 

dan lebih sering untuk mengunjungi tempat makan seperti 

ayam goreng Roker dan melakukan promosi dengan cepat di 

media sosial untuk direkomendasikan kepada teman-temannya 

sehingga promosi cepat dilakukan oleh responden yang 

berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil observasi 

lapang yang dilakukan di rumah makan ayam goreng Roker 

didapatkan jumlah responden yang disajikan kepada pembaca 

dalam bentuk pie pada gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Karakteristik konsumen berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 

responden pada pembelian makanan dari rumah makan Ayam 

goreng Roker mayoritas adalah perempuan, hal ini 

dikarenakan bahwa perempuan lebih selektif dan mudah 

mendapatkan informasi mengenai produk makanan baru 

dengan rasa yang enak dan harga yang terjangkau dari rekan-

rekannya melalui promosi dari mulut ke mulut (word of 

mouth), sedangkan untuk responden laki-laki yang datang ke 

resoran rata-rata hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan 

namun tidak terlalu mementingkan untuk hal mempromosikan 

kepada rekan-rekannya, karena laki-laki bersifat hanya untuk 

memenuhi kebutuhan pokok saja, dari jumlah 100 responden 

penelitian didapatkan jumlah responden perempuan sebanyak 

57 orang dengan prosentase sebesar 57% dan responden lak-

laki sebanyak 43 orang dengan prosentase sejumlah 43%, 

apabila dilihat dari hasil penelitian dari jumlah responden 

perbandingan antara perempuan dan laki-laki tidak 

menjadikan patokan yang mendasar bahwa laki-laki lebih 

sedikit dari pada peremuan yang datang ke rumah makan ayam 

goreng Roker karena antara laki-laki dan perempuan sama-

Perempuan

Laki-laki

57% 

43% 

Jenis Kelamin Konsumen 
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sama ingin memenuhi kebutuhan pokoknya di ayam goreng 

Roker. 

 

4.2.3 Pendidikan Responden 

 Pendidikan merupakan bekal yang dimiliki oleh 

responden, dimana pendidikan dapat mempengaruhi pola 

konsumsi seseorang terhadap makanan dari bekal ilmu yang 

didapatkan kemudian dibandingkan dengan pola makan 

sehari-hari. Disiplin ilmu yang didalami oleh responden 

mencerminkan perilaku seseorang dalam menentukan rumah 

makan yang dipilih untuk dijadikan rumah persinggahan untuk 

mengkonsumsi produk yang diinginkan. Selain itu di 

lingkungan pendidikan seseorang dapat mempengaruhi orang 

di sekitarnya untuk mengkonsumsi makanan yang diyakininya 

bermanfaat bagi tubuh dan harga yang terjangkau serta tempat 

makan yang bersih dan higienis. Pendidikan responden mulai 

dari beberapa kategori diantaranya adalah SMA, D3/akademi, 

S1 dan S2. Berikut merupakan hasil dari pelaksanaan 

observasi yang dilakukan di lapang dan disajikan dalam 

bentuk pie pada gambar 4.5. 

 

 
Gambar 4.5 Karakteristik Konsumen berdasar Pendidikan 

 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapang 

bahwa diketahui terdiri dari empat kategori pendidikan yang 

SMA

D3

S1

S2

Pendidikan Konsumen 

68

% 

15

% 

15

% 

2% 
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ditempuh oleh responden yang didapatkan di rumah makan 

ayam goreng Roker yang disajikan penulis dalam bentuk 

diagram batang yang sudah diprosentasekan dari seluruh 

responden yang di dapat yaitu 100 orang. Untuk responden 

yang didapat mayoritas memiliki pendidikan terakhir adalah 

SMA, yaitu sebanyak 68% hal ini dikarenakan karena lulusan 

atau pendidikan terakhir SMA adalah responden yang 

sekarang masih menempuh pendidikan di perguruann tinggi 

baik D3 maupun S1, kemudian sama-sama memiliki 

prosentase sebanyak 15% yaitu pada responden yang memiliki 

pendidikan terakhir baik D3 maupun S1 yang sekarang sudah 

memiliki pekerjaan, kemudian yang terakhir dengan 

prosentase sebanyak 2% adalah responden dengan 

penddidikan akhir S2. Semakin tinggi pendidikan seseorang, 

maka orang tersebut akan selektif dalam memilih produk yang 

dikonsumsinya karena faktor pengetahuan yang di pahaminya 

dan rekomendasi dari lingkungan dimana orang tersebut sering 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan banyaknya 

pengetahuan. 

 

4.2.4 Pekerjaan Responden 

 Pekerjaan memiliki hubungan yang erat dengan 

pendidikan yang diraih oleh seorang responden dan berkaitan 

dengan pendapatan yang dimiliki, akan tetapi korelasi antara 

pekerjaan dengan pendapatan lebih erat dibandingkan antara 

pekerjaan dengan pendidikan. Dimana semakin pekerjaan 

tersebut layak dijalankan oleh seseorang mak pendpaatan yang 

diperoleh akan semakin tinggi. Pekerjaan seseorang juga dapat 

mempengaruhi konsumsi responden, semakin lingkungan 

pekerjaan tersebut dikerumuni oleh orang-orang intelektulitas 

tinggi maka semakin selektif seseorang dalam memilih 

makanan karena beberapa pertimbangan, akan tetapi apabila 

seseorang yang bekerja di lingkungan yang sumberdaya 

manusia kurang maka tanpa berpikir panjang apa manfaat dari 

makanan dan dampaknya tidak terlalu dipikir ulang dan 
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bahkan akan memilih maknan yang bersifat seadanya dengan 

harga yang cenderung murah. Berikut merupakan penjabaran 

hasil penelitian yang dilakukan di rumah makan ayam goreng 

Roker dengan penyajian berupa gambar 4.6 yaitu pie untuk 

pekerjaan beserta jumlah prosentase responden yang 

didapatkan di lokasi penelitian. 

 

 
Gambar 4.6 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan 

 

Hasil observasi yang dilakukan selama penelitian 

berlangsung didapatkan dari seluruh responden 100 orang 

bahwa mayoritas responden yang datang adalah para pelajar 

atau mahasiswa dengan prosentase sebesar 69%, alasan 

tersebut didukung kuat karena rumah makan dekat dengan 

wilayah persekolahan dan kampus, selain itu Malang memiliki 

passion dimana kota pendidikan adalah salah satu penarik 

besar kedatangan responden yang sedang melaksanakan 

kegiatan pendidikan di Malang, sehingga kebanyakan 

responden adalah mahasiswa, apabila dilihat dari segi harga 

cocok untuk dikonsumsi para pelajar ataupun mahasiswa. 

Jumlah terbanyak kedua adalah para pekerja swasta yang 

menikmati hidangan makan siang yang disajikan oleh rumaha 

Pelajar

Swasta

Wiraswasta

PNS

IRT

Pekerjaan Konsumen 

69% 

11% 

8% 

9% 
3% 
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mkaan dengan jumlah responden 11% atau 11 orang, 

kemudian untuk responden yang memiliki pekerjaan PNS 

dijumpi dilokasi peneltian sebanyak 9 orang yang sedang 

menimati makan siang dan makan malam, 8 orang pekerja 

wiraswasta yang berkunjung di akhir pekan bersama 

keluarganya serta 3 orang ibu rumah tangga yang menimati 

akhir pekan dengan makan bersama dengan keluarganya. 

 

4.2.5 Pendapatan Responden 

 Pendapatan merupakan nominal yang didapatkan oleh 

responden yang merupakan hasil atau upah dari pekerjaan 

yang dilakukan, semakin besar pendapatan seseorang maka 

tidak akan lama berpikir untuk menikmati makanan di rumah 

makan, sedangkan apabila seseorang memiliki pendapatan 

yang kecil maka akan berpikir ulang untuk menikmati 

hidangan di luar rumah karena segi biaya yang dirasa cukup 

mahal sehingga untuk makan diluar tidak menjadi agenda 

dalam sebuah kebiasaan yang harus dilakukan. Segi 

pendapatan penulis mennetukan kategori jumlah nominal 

pendapatan yang diterima oleh responden dari hasil kerja yang 

dilkukan oleh responden yaitu kategori pertama dengan jumlah 

nominal Rp 500.000 – Rp 1.000.000,-, kemudian untuk 

kategori kedua adalah dengan nominal Rp 1.000.001 – Rp 

1.500.000,-, untuk kategori pendapatan ketiga adalah Rp 

1.500.001 – Rp 2.000.000,- dan kategori ke empat dengan 

nominal pendapatan lebih dari Rp 2.000.001,-. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan di rumah makan ayam goreng 

Roker didapatkan jumlah responden dengan prosentase 

berdasarkan masing-masing kategori nominal pendapatan yang 

diterim oleh responden yang disajikan oleh penulis pada 

gambar 4.7 pie berdasarkan pendapatan sebagai berikut. 
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Pendapatan Konsumen 

 

 

 
Gambar 4.7 Karakteristik berdasarkan Pendapatan Konsumen 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapang 

bahwa diketahui hasil dari keseluruhan responden yang 

memiliki empat kategori dalam menentukan nilai atau nominal 

dari pendapatan responden penelitian dimana mayoritas 

dengan pendapatan sebesar 48% atau 48 orang adalah 

mahasiswa atau pelajar yang setiap bulannya mendapatkan 

uang saku sebanyak Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000,- 

kemudian dengan jumlah yang hampir sama yaitu sebanyak 

32% adalah mahasiswa atau pelajar yang setiap bulannya 

mendapatkan uang saku sebanyak Rp 500.000,- sampai 

dengan Rp 1.000.000,- dan untuk pendapatan sebanyak 13% 

yaitu para pekerja swasta dan wirasawsta serta PNS dengan 

pendapatan > Rp 2.000.000,-sedangkan untuk pendapatan 

dengan nominal Rp 1.500.001 sampai dengan Rp 2.000.000,- 

adalah pekerja swasta. 

500.000-
1.000.000

1.000.000-
1.500.000

1.500.000-
2.000.000

>2.000.000

32% 

48% 

7% 

13% 
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4.3 Analisis Deskriptif Bauran Pemasaran (X) 

 Bauran pemasaran yang diamati pada penelitian terdiri 

dari tempat, produk, proses, promosi, fisik, SDM dan harga. 

Dari beberapa item variabel tersebut penulis melakukan 

persebaran pertanyaan secara terstruktur kepada responden 

penelitian dengan cara menjawab pertanyaan dari kuesioner 

dalam skala likert dengan keterangan skor 5 adalah skor 

jawaban tertinggi yang dipilih oleh responden dengan makna 

sangat setuju dan skor terendah adalah angka 1 dengan makna 

sangat tidak setuju dengan pernyataan yang disajikan pada 

kuesioner. Untuk mengetahui sebarapa jauh responden 

menanggapi tentang bauran pemasaran yang terjadi di rumah 

makan ayam goreng Roker yang disajikan dalam 

pengkalkulasian rata-rata skor jawaban masing-masing item 

pernyataan yang mewakili item variabel yang dijabarkan pada 

penjelasan pada tabel 4.1 yaitu tabel analisis deskriptif untuk 

variabel bebas dan masing-masing item variabel akan 

dijelaskan pada masing-masing sub bab berikut. 
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Tabel 4.1 Analisis Deskriprif Variabel Bauran Pemasaran (X) 
No Pernyataan 1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

Skor 

% 

 Produk (X1)       

1 Saya membeli ayam goreng di rumah 

makan Roker karena rasanya enak 

dan tingkat kematangan yang 

cukup(x1.1) 

0 0 2 77 21 4,19 

2 Produk yang ditawarkan memiliki 

variasi banyak, tidak hanya ayam 

goreng saja. Lebih dari 5 macam 

produk(x1.2) 

0 1 12 71 16 4,02 

3 Saya membeli ayam goreng roker 

karena ukuran ayam goreng dan 

nasinya memiliki takaran yang 

pas(x1.3) 

0 2 24 66 8 3,80 

 Harga (X2)       

4 Harga ayam goreng sudah jelas tertera 

pada daftar menu dan sesuai.(x2.1) 

13 17 35 16 19 3,11 

5 Harga ayam goreng satu paket 

terjangkau dibandingkan dengan 

rumah makan ayam goreng yang 

lain(x2.2) 

11 16 29 22 22 4,06 

 Tempat (X3)       

6 Jalan yang dilalui menuju rumah 

makan ayam goreng Roker mudah 

dijangkau kendaraan umum(x3.1) 

0 0 7 73 20 4,13 

7  Tempat parkir yang disediakan aman, 

nyaman dan luas serta tersedia tukang 

parkir(x3.2) 

0 0 2 82 16 4,14 

 Promosi (X4)       

8 Iklan ditawarkan melalui media cetak 

berupa brosur yang dilengkapi dengan 

daftar harga yang terjangkau dan 

diskon (x4.1) 

3 16 7 55 19 3,71 

9 Promosi langsung dilakukan ke 

konsumen yang datang dengan 

menjelaskan paket ayam goreng yang 

terjangkau(x4.2) 

1 38 4 53 4 3,21 

 SDM (X5)       

10 Pegawai melayani konsumen dengan 

waktu yang singkat dan menu yang 

3 7 32 27 31 3,76 
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dihidangkan sudah sesuai dengan 

keinginan konsumen(x5.1) 

11 Pegawai menguasai semua jenis 

olahan menu makanan yang ada di 

rumah makan ayam goreng Roker dan 

mampu menjelaskan ke konsumen 

dengan baik(x5.2) 

0 11 21 34 34 3,91 

 Fisik (X6)       

12 Fasilitas yang ada untuk melayani 

pembayaran secara tepat adalah 

dengan menggunakan mesin kasir dan 

memiliki bukti pembayaran berupa 

struk(x6.1) 

0 0 7 62 31 4,24 

13 Buku menu yang disajikan untuk 

pelanggan ayam goreng Roker yang 

datang dilengkapi dengan daftar harga 

yang jelas dan gambar yang mampu 

mewakili menu yang 

ditawarkan(x6.2) 

0 0 3 65 32 4,29 

14 Rumah makan ayam goreng Roker 

menyediakan fasilitas wastafel yang 

bersih dan dilengkapi dengan sabun 

dan pengering tangan(x6.3) 

0 0 2 75 23 4,21 

 Proses (X7)       

15 Antara pegawai administrasi, dengan 

chef dan pelayanan terjalin dengan 

kompak(x7.1) 

0 5 2 75 18 4,06 

16 Kerjasama yang terjalin di rumah 

makan ayam goreng Roker antara 

pemilik rumah makan dengan staf 

memiliki kerjasama yang baik(x7.2) 

0 5 2 79 14 4,02 

 

 RATA-RATA  3,93 

 (Data Primer, Maret 2015) 

Keterangan : 

SS (5)  : Sangat setuju 

S (4)  : Setuju  

N (3)  : Netral 

TS (2)  : Tidak setuju 

STS (1)  : Sangat tidak setuju 
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4.3.1 Produk (X1) 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan 

dari hasil persebaran kuesioner untuk 100 responden 

didapatkan bahwa untuk pengukuran item variabel dari bauran 

pemasaran yang salah satunya adalah produk yang terdiri dari 

tiga pernyataan yang diberikan kepada responden dan 

responden melakukan penilaian akan produk yang disajikan di 

rumah makan ayam goreng Roker dengan menilai skor terkecil 

yaitu sangat tidak setuju hingga skor tertinggi dengan angka 5 

yaitu sangat setuju. Pernyataan tersebut terdiri dari pernyataan 

tentang rasa dari ayam goreng dengan skor rata-rata yang 

dijawab oleh responden adalah 4,19 dengan mayoritas 

responden dari 100 responden penelitian menjawab dengan 

skor 4 sebanyak 77 orang dengan prosentase sebesar 77% 

yaitu setuju apabila rasa dari ayam goreng roker enak dan 

tingkat kematangan yang cukup. Dari penilaian tentang rasa 

produk 100 responden menilai bahwa responden setuju bahkan 

mendekati atau cenderung ke arah sangat setuju apabila rasa 

yang disajikan enak dan tingkat kematangan cukup. 

Selanjutnya untuk pengukuran produk yang kedua adalah 

produk yang ditawarkan di ayam goreng terdiri dari lebih dari 

lima varian, sehingga  konsumen tertarik untuk datang ke 

ayam goreng Roker, dari item tersebut mayoritas responden 

menjawab dengan skor 71% dari 100 orang responden yang 

menjawab setuju bahwa rumah makan memiliki banyak variasi 

adalah 71 orang dengan skor rata-rata jawaban untuk 

pernyataan ini adalah 4,02 artinya seluruh responden 

penelitian setuju bahkan cenderung lebih untuk menjawab 

sangat setuju bahwa varian ayam goreng banyak. Alternatif 

pernyataan berikutnya bahwa ukuran atau porsi ayam pas 

untuk disajikan ke konsumen, pada pernyataan tersebut 
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mayoritas responden menjawab setuju atau skor empat 

sebanyak 66% atau 66 orang dari 100 responden dengan skor 

jawaban rata-rata untuk pernyataan ketiga tentang rasa adalah 

3,80 artinya menurut responden tidak terlalu diprioritaskan 

akan ukuran bahwa responden netral akan tetapi lebih 

cenderung ke jawaban setuju apabila ukurannya pas untuk 

disajikan. Dari ketiga pernyataan yang menurut esponden 

paling penting adalah tentang ukuran rasa yang disajikan di 

Roker bahwa mayoritas responden menjawab setuju bila rasa 

dan tingkat kematangan pas. 

 

4.3.2 Harga (X2) 

 Berdasarkan hasil analisis data secara primer tentang 

rata-rata skor jawaban responden dari 100 orang untuk 

beberapa pernyataan pada variabel harga yang terdiri dari 

pernyataan untuk yang pertama adalah harga yang ditawarkan 

jelas dan terdapat di menu dan harga tersebut sesuai dengan 

harga asli yang berlaku pada saat itu, kemudian dari 

pernyataan mengenai keseuaian harga dengan di menu bahwa 

dari 100 orang responden mayoritas menjawab skor 3 yaitu 

netral terhadap penrnytaan akan kesesuaian harga tersebut 

dengan jumlah responden sebanyak 35 orang, dengan skor 

rata-rata jawaban untuk pernyataan tersebut sebesar 3,11 yang 

artinya responden tidak terlalu penting dalam menilai 

mengenai harga apakah sesuai dengan harga yang di menu 

atau tidak, karena menurut responden antara sesuai dan 

tidaknya mungkin hanya selisih nominalnya hanya sedikit dan 

tidak perlu mengkhawatirkan akan ketidaksamaan harga asli 

dengan harga di menu, sehingga responden menilai netral akan 

teapi lebih cenderung untuk setuju bila harga disesuaikan 

dengan harga menu dan harga yang berlaku pada saat itu 
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sehingga responden bisa mengkalkulasi total yang harus 

dibayar ketika responden selesai membeli produk ayam goreng 

Roker, kemudian untuk penilaian selanjutya adalah mengenai 

pernyataan tentang harga produk ayam goreng Roker yang 

terjangkau, dengan mayoritas responden menjawab dengan 

skor 3 yaitu netral eumlah 29 orang dari 100 responden 

penelitian dan skor rata-rata jawaban didapatkan hasil 4,06 

artinya responden setuju apabila harga yang ditawarkan 

terjangkau bahkan responden menjawab setuju dan cenderung 

mendekati sangat setuju bila harganya terjangkau. 

 

4.3.3 Tempat (X3) 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan 

dari hasil persebaran kuesioner untuk 100 responden 

didapatkan bahwa untuk pengukuran item variabel dari bauran 

pemasaran yang salah satunya adalah tempat yang terdiri dari 

dua pernyataan yang diberikan kepada responden dan 

responden melakukan penilaian akan produk yang disajikan di 

rumah makan ayam goreng Roker dengan menilai skor terkecil 

yaitu sangat tidak setuju hingga skor tertinggi dengan angka 5 

yaitu sangat setuju. Pernyataan tersebut terdiri dari pernyataan 

tentang tempat yang digunakan untuk rumah makan dari ayam 

goreng dengan skor rata-rata yang dijawab oleh responden 

adalah 4,13 dengan mayoritas responden dari 100 responden 

penelitian menjawab dengan skor 4 sebanyak 73 orang dengan 

prosentase sebesar 73% yaitu setuju apabila tempat dari rumah 

makan ayam goreng Roker mudah dijangkau ole kendaraan 

umum maupun kendaraan pribadi karena letaknya strategis 

dan dekat dengan berbagai fasilitas umum. Dari penilaian 

tentang letak yang strategis 100 responden menilai bahwa 

responden setuju bahkan mendekati atau cenderung ke arah 
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sangat setuju apabila letak rumah makan strategis dan mudah 

dijangkau oleh kendaraan. Selanjutnya untuk pengukuran 

tempat yang kedua adalah tempat parkir yang disediakan di 

rumah makan ayam goreng Roker aman, nyaman dan luas 

yang terdiri dari petugas parkir sehingga tempat parkir aman 

dan nyaman, sehingga  konsumen tidak ragu tentang 

keamanan kendaraan untuk datang ke ayam goreng Roker, dari 

item tersebut mayoritas responden menjawab dengan skor 

82% dari 100 orang responden yang menjawab setuju bahwa 

rumah makan memiliki tempat parkir yang aman, nyaman dan 

luas adalah 82 orang dengan skor rata-rata jawaban untuk 

pernyataan ini adalah 4,14 artinya seluruh responden 

penelitian setuju bahkan cenderung lebih untuk menjawab 

sangat setuju bahwa Tempat parkir yang disediakan oleh pihak 

rumah makan aman, nyaman dan luas sehingga terhindar dari 

kejadian pencurian kendaraan bermotor. 

Dari kedua pernyataan yang menurut responden paling 

penting adalah kedua pernyataan yang dierikan kepada 

responden sama-sama memiliki peran yang penting karena 

skor rata-rata jawaban yang dihasilakan hampir sama sehingga 

responden menilai dari kedua pernyataan tersebut setuju 

bahkan cenderung mendekati sangat setuju terhadap 

pernyataan mengenai tempat dari rumah makan ayam goreng 

Roker. 

 

4.3.4 Promosi (X4) 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan 

dari hasil persebaran kuesioner untuk 100 responden 

didapatkan bahwa untuk pengukuran item variabel dari bauran 

pemasaran yang salah satunya adalah promosi yang terdiri dari 

dua pernyataan yang diberikan kepada responden dan 
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responden melakukan penilaian akan promosi yang dilakukan 

di rumah makan ayam goreng Roker dengan menilai skor 

terkecil yaitu sangat tidak setuju hingga skor tertinggi dengan 

angka 5 yaitu sangat setuju. Pernyataan tersebut terdiri dari 

pernyataan tentang promosi yang dilakukan oleh ayam goreng 

dengan skor rata-rata yang dijawab oleh responden adalah 3,71 

dengan mayoritas responden dari 100 responden penelitian 

menjawab dengan skor 4 sebanyak 55 orang dengan 

prosentase sebesar 55% yaitu setuju apabila promosi dilakukan 

melalui media seperti brosur, pemflet televisi dan radio untuk 

menarik perhatian pengunjung dan memberikan diskon kepada 

konsumen yang mendapatkan member dari rumah makan 

ayam goreng Roker. Dari penilaian tentang rasa produk 100 

responden menilai bahwa responden setuju bahkan mendekati 

atau cenderung ke arah sangat setuju apabila promosi 

dilakukan melalui media seperti brosur, pemflet televisi dan 

radio untuk menarik perhatian pengunjung dan memberikan 

diskon kepada konsumen yang mendapatkan member dari 

rumah makan ayam goreng Roker. Selanjutnya untuk 

pengukuran promosi yang kedua promosi dilakukan secara 

langsung kepada konsumen yang datang untuk menikmati 

hidangan dari ruamah makan aym goreng Roker, dari item 

tersebut mayoritas responden menjawab dengan skor 53% dari 

100 orang responden yang menjawab setuju bahwa rumah 

makan memiliki banyak variasi adalah 53 orang dengan skor 

rata-rata jawaban untuk pernyataan ini adalah 3,21 artinya 

seluruh responden penelitian setuju bahkan cenderung lebih 

untuk menjawab sangat setuju bahwa promosi yang kedua 

promosi dilakukan secara langsung kepada konsumen yang 

datang untuk menikmati hidangan dari ruamah makan aym 

goreng Roker. 
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Dari kedua pernyataan yang menurut responden paling 

penting adalah tentang promosi yang dilakukan oleh rumah 

makan melalui media seperti brosur dan pamflet serta readio 

dan televisi yang menyediakan diskon bagi pelanggan yang 

datang dengan kepemilikan member. 

 

4.3.5 SDM (X5) 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan 

dari hasil persebaran kuesioner untuk 100 responden 

didapatkan bahwa untuk pengukuran item variabel dari bauran 

pemasaran yang salah satunya adalah sumberdaya manusia 

yang terdiri dari dua pernyataan yang diberikan kepada 

responden dan responden melakukan penilaian akan segi 

sumberdaya manusia yang bekerja di rumah makan ayam 

goreng Roker dengan menilai skor terkecil yaitu sangat tidak 

setuju hingga skor tertinggi dengan angka 5 yaitu sangat 

setuju. Pernyataan tersebut terdiri dari pernyataan tentang 

sumberdaya manusia dari ayam goreng dengan skor rata-rata 

yang dijawab oleh responden adalah 3,76 dengan mayoritas 

responden dari 100 responden penelitian menjawab dengan 

skor 3 sebanyak 32 orang dengan prosentase sebesar 32% 

yaitu netral apabila Pegawai melayani konsumen dengan 

waktu yang singkat dan menu yang dihidangkan sudah sesuai 

dengan keinginan konsumen. Dari penilaian tentang 

sumberdaya manusia 100 responden menilai bahwa responden 

netral bahkan mendekati atau cenderung ke arah setuju apabila 

pegawai melayani konsumen dengan waktu yang singkat dan 

menu yang dihidangkan sudah sesuai dengan keinginan 

konsumen. Menurut wawancara yang dilakukan oleh beberapa 

responden yang menjawab netral hal tersebut sudah tidak lagi 

menjadi prioritas utama dari variabel sumberdaya manusia 
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karena dari SOP rumah makan pegwai sudah memiliki syarat 

untuk dapat melayani konsumen dengan tepat dan cepat. 

Selanjutnya untuk pengukuran sumberdaya manusia yang 

kedua adalah pegawai menguasai semua jenis olahan menu 

makanan yang ada di rumah makan ayam goreng Roker dan 

mampu menjelaskan ke konsumen dengan baik, dari item 

tersebut mayoritas responden menjawab dengan skor 34% dari 

100 orang responden yang menjawab netral bahwa Pegawai 

menguasai semua jenis olahan menu makanan yang ada di 

rumah makan ayam goreng Roker dan mampu menjelaskan ke 

konsumen dengan baik adalah 34 orang dengan skor rata-rata 

jawaban untuk pernyataan ini adalah 3,91 artinya seluruh 

responden penelitian netral bahkan cenderung lebih untuk 

menjawab setuju apabila pegawai menguasai semua jenis 

olahan menu makanan yang ada di rumah makan ayam goreng 

Roker dan mampu menjelaskan ke konsumen dengan baik, 

dengan alasan yang sama dari SOP yang dimiliki pegawai 

harus terampil dalam menegetahui bidang produk makanan 

yang ditawarkan rumah makan. 

Dari kedua pernyataan yang menurut responden paling 

penting adalah tentang Pegawai menguasai semua jenis olahan 

menu makanan yang ada di rumah makan ayam goreng Roker 

dan mampu menjelaskan ke konsumen dengan baik, dimana 

apabila seseorang tidak mengetahuiproduk makanan yang 

dijual maka pegawai juga tidak dapat memahami bagaimana 

promosi produk dan pangsa pasar dari produk makanan 

tersebut sedangkan promosi sangat perlu dilakukan untuk 

meningkatkan jumlah pelanggan. 
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4.3.6 Fisik (X6) 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan 

dari hasil persebaran kuesioner untuk 100 responden 

didapatkan bahwa untuk pengukuran item variabel dari bauran 

pemasaran yang salah satunya adalah fisik yang terdiri dari 

tiga pernyataan yang diberikan kepada responden dan 

responden melakukan penilaian akan fasilitas fisik yang 

disediakan di rumah makan ayam goreng Roker dengan 

menilai skor terkecil yaitu sangat tidak setuju hingga skor 

tertinggi dengan angka 5 yaitu sangat setuju. Pernyataan 

tersebut terdiri dari pernyataan tentang Fasilitas yang ada 

untuk melayani pembayaran secara tepat adalah dengan 

menggunakan mesin kasir dan memiliki bukti pembayaran 

berupa struk dengan skor rata-rata yang dijawab oleh 

responden adalah 4,24 dengan mayoritas responden dari 100 

responden penelitian menjawab dengan skor 4 sebanyak 62 

orang dengan prosentase sebesar 62% yaitu setuju apabila 

fasilitas yang ada untuk melayani pembayaran secara tepat 

adalah dengan menggunakan mesin kasir dan memiliki bukti 

pembayaran berupa struk. Dari penilaian tentang fasilitas fisik 

100 responden menilai bahwa responden setuju bahkan 

mendekati atau cenderung ke arah sangat setuju apabila 

Fasilitas yang ada untuk melayani pembayaran secara tepat 

adalah dengan menggunakan mesin kasir dan memiliki bukti 

pembayaran berupa struk. Selanjutnya untuk pengukuran 

fasilitas fisik yang kedua adalah buku menu yang disajikan 

untuk pelanggan ayam goreng Roker yang datang dilengkapi 

dengan daftar harga yang jelas dan gambar yang mampu 

mewakili menu yang ditawarkan, dari item tersebut mayoritas 

responden menjawab dengan skor 65% dari 100 orang 

responden yang menjawab setuju bahwa rumah makan 
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memiliki banyak variasi adalah 65 orang dengan skor rata-rata 

jawaban untuk pernyataan ini adalah 4,29 artinya seluruh 

responden penelitian setuju bahkan cenderung lebih untuk 

menjawab sangat setuju bahwa buku menu yang disajikan 

untuk pelanggan ayam goreng Roker yang datang dilengkapi 

dengan daftar harga yang jelas dan gambar yang mampu 

mewakili menu yang ditawarkan. Alternatif pernyataan 

berikutnya bahwa rumah makan ayam goreng Roker 

menyediakan fasilitas wastafel yang bersih dan dilengkapi 

dengan sabun dan pengering tangan, pada pernyataan tersebut 

mayoritas responden menjawab setuju atau skor empat 

sebanyak 75% atau 75 orang dari 100 responden dengan skor 

jawaban rata-rata untuk pernyataan ketiga tentang fasilitas 

fisik adalah 4,21 artinya menurut responden diprioritaskan 

konsumen akan ukuran bahwa responden setuju akan tetapi 

lebih cenderung ke jawaban sangat setuju apabila rumah 

makan ayam goreng Roker menyediakan fasilitas wastafel 

yang bersih dan dilengkapi dengan sabun dan pengering 

tangan.  

Dari ketiga pernyataan yang menurut responden 

paling penting adalah tentang buku menu yang disajikan untuk 

pelanggan ayam goreng Roker yang datang dilengkapi dengan 

daftar harga yang jelas dan gambar yang mampu mewakili 

menu yang ditawarkan di Roker bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju bila karena pemberian buku menu di awal, 

apabila di awal rumah makan meberikan layanan baik maka 

sampai pelayanan ketika konsumen hendak pulang pun juga 

akan baik dan membuat perasaan konsumen puas. 
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4.3.7 Proses (X7) 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan 

dari hasil persebaran kuesioner untuk 100 responden 

didapatkan bahwa untuk pengukuranitem variabel dari bauran 

pemasaran yang salah satunya adalah proses yang terdiri dari 

duapernyataan yang diberikan kepada responden dan 

responden melakukan penilaian antara pegawai administrasi, 

dengan chef dan pelayanan terjalin dengan kompak dengan 

menilai skor terkecil yaitu sangat tidak setuju hingga skor 

tertinggi dengan angka 5 yaitu sangat setuju. Pernyataan 

tersebut terdiri dari pernyataan tentang kekompakan pegawai 

administrasi, dengan chef dengan skor rata-rata yang dijawab 

oleh responden adalah 4,06 dengan mayoritas responden dari 

100 responden penelitian menjawab dengan skor 4 sebanyak 

75 orang dengan prosentase sebesar 75% yaitu setuju apabila 

antara pegawai administrasi, dengan chef dan pelayanan 

terjalin dengan kompak. Dari penilaian tentang rasa produk 

100 responden menilai bahwa responden setuju bahkan 

mendekati atau cenderung ke arah sangat setuju apabila antara 

pegawai administrasi, dengan chef dan pelayanan terjalin 

dengan kompak. Selanjutnya untuk pengukuran proses yang 

kedua adalah kerjasama yang terjalin di rumah makan ayam 

goreng Roker antara pemilik rumah makan dengan staf 

memiliki kerjasama yang baik, dari item tersebut mayoritas 

responden menjawab dengan skor 79% dari 100 orang 

responden yang menjawab setuju bahwa kerjasama yang 

terjalin di rumah makan ayam goreng Roker antara pemilik 

rumah makan dengan staf memiliki kerjasama yang baik. 

adalah 79 orang dengan skor rata-rata jawaban untuk 

pernyataan ini adalah 4,02 artinya seluruh responden 

penelitian setuju bahkan cenderung lebih untuk menjawab 
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sangat setuju kerjasama yang terjalin di rumah makan ayam 

goreng Roker antara pemilik rumah makan dengan staf 

memiliki kerjasama yang baik. 

Dari kedua pernyataan yang menurut responden paling 

penting adalah tentang kekompakan antara pegawai 

administrasi, dengan chef dan pelayanan karena dengan 

kerjasama yag baik dan kompak maka usaha dalam 

pemenuhan loyalitas pelanggan akan cepat terwujud. 

 

4.4 Analisis Deskriptif Loyalitas Konsumen (Y) 

 Loyalitas konsumen yang diamati pada penelitian 

terdiri dari pembelian ayam goreng di rumah makan Roker 

setiap hari ketika jam makan siang, mereferensikan rumah 

makan ayam goreng Roker ke rekan kerja atau sekolah saya 

karena rasa yang enak dan harga terjangkau dan tetap bertahan 

untuk menjadi konsumen ayam goreng Roker meskipun ada 

produk lain yang sama karena rasa yang disajikan oleh ayam 

Goreng Roker sudah pas dengan selera konsumen. Dari 

beberapa item variabel tersebut penulis melakukan persebaran 

pertanyaan secara terstruktur kepada responden penelitian 

dengan cara menjawab pertanyaan dari kuesioner dalam skala 

likert dengan keterangan skor 5 adalah skor jawaban tertinggi 

yang dipilih oleh responden dengan makna sangat setuju dan 

skor terendah adalah angka 1 dengan makna sangat tidak 

setuju dengan pernyataan yang disajikan pada kuesioner. 

Untuk mengetahui sebarapa jauh responden menanggapi 

tentang loyalitas konsumen yang terjadi di rumah makan ayam 

goreng Roker yang disajikan dalam pengkalkulasian rata-rata 

skor jawaban masing-masing item pernyataan yang mewakili 

item variabel yang dijabarkan pada penjelasan pada tabel 4.2 

yaitu tabel analisis deskriptif untuk variabel bebas dan masing-
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masing item variabel akan dijelaskan pada masing-masing sub 

bab berikut. 

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Loyalitas Konsumen 

(Y) 

(Data Primer, Maret 2015) 

Keterangan : 

SS (5)  : Sangat setuju       S (4)  : Setuju  

N (3)  : Netral         TS (2) : Tidak setuju 

STS (1) : Sangat tidak setuju 

No Pernyataan 1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

 Skor 

% 

1 

 

 

 

Saya melakukan 

pembelian ayam 

goreng di rumah 

makan Roker setiap 

hari ketika jam 

makan siang(y1) 

0 0 3 74 23                      4,20                    

420 

 2  Saya 

mereferensikan 

rumah makan ayam 

goreng Roker ke 

rekan kerja atau 

sekolah saya karena 

rasa yang enak dan 

harga 

terjangkau(y2) 

0 1 4 69 26               4,20 

 

 

 

3 Saya tetap bertahan 

untuk menjadi 

konsumen ayam 

goreng Roker 

meskipun ada 

produk lain yang 

sama karena rasa 

yang disajikan oleh 

ayam Goreng Roker 

sudah pas dengan 

selera saya(y3) 

0 0 4 69 27              4,23 

  

4,21 
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 Berdasarkan hasil analisa data secara deskriptif dari 

jawaban responden penelitian pada pembahasan variabel 

terikat yaitu variabel loyalitas konsumen dengan simbol Y 

yang terdiri dari beberapa pernyataan yang diberikan kepada 

responden dalam bentuk kuesioner dengan jawaban yang telah 

disediakan dalam bentuk skor terendah dengan angka 1 yang 

memiliki makna yaitu tidak setuju terhadap pernyataan yang 

diberikan oleh peneliti dan skor 5 adalah skor tertinggi dalam 

jawaban dengan makna sangat setuju terhadap pernyataan 

yang disediakan oleh peneliti atau yang disebut dengan angka 

atau skor tersebut adalah skala likert mulai dari angka terendah 

1 sampai dengan angka 5. Pernyataan awal yang mampu 

mewakili loyalitas konsumen dalam penelitian adalah 

konsumen melakukan pembelian di rumah makan ayam 

goreng Roker secara rutin bahkan setiap hari ketika jam makan 

siang dengan skor rata-rata jawaban yang dipilih oleh 

responden dari keseluruhan total responden sebanyak 100 

orang adalah 74 orang dengan menjawab skor 4 yang memiliki 

makna setuju apabila responden atau konsumen selalu 

melakukan pembelian ke rumah makan ayam goreng Roker 

setiap jam makan siang dan apabila skor tersebut di rata-rata 

didapatkan skor 4,20 yang artinya adalah bahwa 100 orang 

responden setuju bahkan cenderung ke arah sangat setuju 

apabila konsumen selalu melakukan pembelian rutin ketika 

jam makan siang. Kemudian untuk pernyataan kedua adalah 

konsumen mereferensikan rumah makan ayam goreng Roker 

ke rekan kerja atau sekolah saya karena rasa yang enak dan 

harga terjangkau. Pada item tersebut mayoritas responden 

menjawab dengan skor 4 sebanyak 69 orang atau dengan 

prosentase sebanyak 69% artinya dengan mayoritas menjawab 

skor 4 responden setuju apabila konsumen mereferensikan 
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rumah makan ayam goreng Roker ke rekan kerja atau sekolah 

saya karena rasa yang enak dan harga terjangkau setidaknya 

konsumen dengan melakukan cara tersebut juga melakukan 

promosi secara langsung kepada konsumen yang masih akan 

berkunjung ke rumah makan ayam goreng Roker. 

Rekomendasi tersebut merupakan salah satu bentuk promosi 

dari mulut ke mulut atau yang biasa disebut word of mouth, 

dengan nilai positif tersebut apabila konsumen merasa puas, 

maka kepuasan tersebut akan direkomendasikan kepada orang 

lain, dan orang lain akan tergugah untuk melakukan pembelian 

ke rumah makan ayam goreng Roker, dengan demikian nilai 

positif akan menjadikan volume penjualan rumah makan 

meningkat. Rata-rata skor jawaban responden bahwa 

konsumen mereferensikan rumah makan ayam goreng Roker 

ke rekan kerja atau sekolah saya karena rasa yang enak dan 

harga terjangkau dengan skor 4,20 menunjukkan bahwa 

responden setuju bahkan cenderung sangat setuju apabila 

konsumen mereferensikan rumah makan ayam goreng Roker 

ke rekan kerja atau sekolah konsumen karena rasa yang enak 

dan harga terjangkau. Kemudian untuk pernyataan ketiga 

tentang konsumen tetap bertahan untuk menjadi konsumen 

ayam goreng Roker meskipun ada produk lain yang sama 

karena rasa yang disajikan oleh ayam Goreng Roker sudah pas 

dengan selera konsumen dengan mayoritas responden 

menjawab pernyataan tersebut dengan skor 4 sebanyak 69 

orang atau dengan prosentase sebanyak 69% dengan makna 

bahwa mayoritas responden setuju apabila konsumen tetap 

bertahan untuk menjadi konsumen ayam goreng Roker 

meskipun ada produk lain yang sama karena rasa yang 

disajikan oleh ayam Goreng Roker sudah pas dengan selera 

konsumen sehingga tidak memikirkan untuk mengganti rumah 
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makan lain dan dengan cara tersebut merupakan salah satu 

cara untuk mempertahankan jumlah konsumen bahkan 

meningkatkan jumlah pelanggan, dan skor rata-rata dari 100 

orang responden penelitian adalah 4,23 dengan makan bahwa 

responden setuju bahkan cenderung sangat setuju apabila 

konsumen tetap bertahan untuk menjadi konsumen ayam 

goreng Roker meskipun ada produk lain yang sama karena 

rasa yang disajikan oleh ayam Goreng Roker sudah pas 

dengan selera konsumen, bahkan dengan paling tingginya skor 

item ketiga tersebut bahwa untuk loyalitas konsumen memiliki 

skor tertinggi adalah pernyataan ketiga bahwa konsumen tetap 

bertahan untuk menjadi konsumen ayam goreng Roker 

meskipun ada produk lain yang sama karena rasa yang 

disajikan oleh ayam Goreng Roker sudah pas dengan selera 

konsumen karena untuk mempertahankan jumlah pelanggan 

bahkan meningkatkan jumlah pelanggan. 

 

4.5 Uji Validitas 

 Singarimbun dan Effendi (2005) menyatakan bahwa 

validitas menunjukan sejauh mana alat pengukuran itu 

mengukur apa yang ingin diukur.Suatu variabel dinyatakan 

valid jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih 

(paling kecil 0,3),seperti yang dikemukakan Sugiyono (2004) 

dan probabilitas koefisien korelasinya  ≤0,05 atau r hitung ≥ r 

tabel. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur 

kesesuaian alat yang diukur (kuesioner) dengan apa yang 

diukur (pertanyaan). Menurut Ghozali (2007) suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Uji validitas ini untuk mengetahui kesesuaian alat 

yang diukur dengan apa yang diukur, uji validitas akan 
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dikatakan valid apabila nilai R > alpha 5%, nilai validitas yang 

diukur pada penelitian ini meliputi variabel bebas dan terikat 

menggunakan SPSS Versi 16,00. Hasil pengolahan data 

tersebut didapatkan bahwa keseluruhan variabel bebas dan 

terikat pada penelitian ini telah dikatakan valid, artinya pada 

penelitian ini sudah sesuai dengan pengukuran melalui 

penggunaan beberapa susunan pertanyaan yang tergabung 

didalam kuesioner penelitian. Hasil uji validitas bauran 

pemasaran dan loyalitas konsumen disajikan pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Bauran Pemasaran (X) dan 

Loyalitas Konsumen (Y) 

Variabel Item R 

Produk (X1) x1.1 0,718 

  x1.2 0,791 

 

x1.3 0,776 

Harga  (X2) x2.1 0,840 

  x2.2 0,898 

 

x2.3 0,843 

Tempat  (X3) x3.1 0,741 

  x3.2 0,810 

 

x3.3 0,749 

Promosi (X4) x4.1 0,907 

  x4.2 0,905 

Sumberdaya Manusia (X5) x5.1 0,790 

  x5.2 0,850 

 

x5.3 0,738 

Fisik (X6) x6.1 0,832 

 

x6.2 0,859 

 

x6.3 0,746 

Proses (X7) x7.1 0,922 

 

x7.2 0,914 

Loyalitas Konsumen (Y) y1 0,738 

  y2 0,832 

  y3 0,820 

(Data Primer, (diolah) 2015) 
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Tabel 4.4. Hasil Uji Korelasi Analisis Faktor 

Keterangan I 

Indeks 1: fasilitas penunjang 

X3.2 (visibility) 0,180 

X3.3(tempat parkir) 0,573 

X6.1(mesin kasir) 0,660 

X6.2(buku menu) 0,859 

X6.3 (wastafel) 0,718 

Indeks 2: produk dan akses  

X1.1(rasa)     

0,232 

X1.2(variasi)     

0,096 

X1.3(kesesuaian porsi)     

0,051 

X3.1(kemudahan akses)     

0,040 

Indeks 3: harga  

X2.1(kejelasan harga)     

0,144 

X2.2(kesesuaian harga)     

0,176 

Indeks4:pelayanan rumah makan 

X5.1(pelayanan cepat)     

0,159 

X5.2(menguasai produk)    -

0,052 

X2.3(tempat parkir)     

0,080 

Indeks 5: perilaku     

X7.1(kompak)     
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0,890 

X7.2(kerja sama)     

0,822 

Indeks 6: promosi     

X4.1(iklan)     

0,137 

X4.2(penjualan pribadi)     

0,916 

(Data Primer, (diolah) 2015) 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 

16.00, instrumen pertanyaan yang diberikan kepada responden 

sudah memiliki persyaratan valid dengan syarat bahwa n= 100, 

α = 0,05, dan r tabel = 0,195, jika persyaratan r hitung > r tabel 

(0,195), maka dapat dikatakan valid.  Validitas menunjukan 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin 

diukur. Tinggi rendahnya validitas menunjukan sejauh mana 

data yang telah terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang diteliti (Umar, 2003). Validitas 

menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur 

apa yang ingin diukur. Tinggi rendahnya validitas menunjukan 

sejauh mana data yang telah terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang diteliti (Arikunto, 2006). 

Validitas menyangkut apa yang ingin diukur seberapa baik tes 

ini dapat mengukur. Pada dasarnya semua prosedur untuk 

menentukan validitas tes berkaitan dengan hubungan antara 

kinerja pada tes dan faktor-faktor lain yang dapat diamati 

secara independen tentang minat pembelian dan keputusan 

pembelian. Pengujian validitas dimaksudkan untuk menaksir 

konsistensi internal butir pertanyaan dalam mengungkap 

faktor. Hasil penelitian untuk kesesuaian alat ukur berupa 
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kuesioner dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 

kepada responden penelitian sudah sesuai dimana rhitung > 

rtabel. 

 

4.6 Uji Reliabilitas 

 Sunyoto (2011), reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan.  Singarimbun dan Effendi 

(2006), realibilitas adalah istilah yang dipakai untuk 

menunjukan sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten 

apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Suatu alat 

dikatakan reliable jika alat itu dalam mengukur suatu gejala 

yang berlainan senantiasa mengukur, sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan, untuk mengukur 

reliabilitas dalam suatu instrument menggunakan alpha 

cronbach yang didasarkan pada rata-rata korelasi butir data 

instrument pengukuran. Malhotra (2012) suatu instrument 

dikatakan handal apabila nilai alpha lebih besar atau sama 

dengan 0,5. 

Ghozali (2007), suatu kuesioner dikatakan reliable 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar 

analisis yang digunakan yaitu jika nilai Cronbach Alpha > 

0,50, maka butir atau item pertanyaan tersebut adalah reliable. 

(Ghozali, 2007). Tabel 4.4 merupakan penjelasan dari hasil 

olahan data dengan SPSS 16.00 yaitu hubungan keakuratan 

antara pernyataan satu dengan pernyataan berikutnya. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Bauran Pemasaran (X) dan 

Loyalitas Konsumen (Y) 

Variabel Item Alpha 
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Produk (X1)  x1.1 0,626 

 0,633 x1.2 0,751 

 

x1.3 0,759 

Harga  (X2) x2.1 0,721 

 0,825 x2.2 0,754 

 

x2.3 0,739 

Tempat  (X3) x3.1 0,735 

 0,825 x3.2 0,674 

 

x3.3 0,797 

Promosi (X4) x4.1 0,867 

 0,639 x4.2 0,723 

Sumberdaya Manusia (X5) x5.1 0,735 

 0,782 x5.2 0,711 

 

x5.3 0,769 

Fisik (X6) x6.1 0,753 

0,697 x6.2 0,646 

 

x6.3 0,842 

Proses (X7) x7.1 0,893 

0,742 x7.2 0,845 

Loyalitas Konsumen (Y) y1 0,888 

 0,813 y2 0,891 

  y3 0,820 

(Data Primer (diolah)Maret, 2015) 

  

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa tidak ada satupun 

variabel yang tidak reliabel ini berarti bahwa variabel-variabel 

tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, karena 
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sudah memenuhi syarat reliabel, hal ini menunjukkan bahwa 

kuesioner yang disebarkan kepada responden penelitian 

bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen dapat 

diandalkan untuk menjadi alat ukur dalam penelitian ini. Uji 

reliabilitas variabel Bauran Pemasaran (X) dan loyalitas 

konsuemn (Y) dengan hasil koefisien alpha lebih dari nilai 

alpha cronbach yaitu 0,5, maka dapat dikatakan reliabel. 

Suatu alat dikatakan reliable jika alat itu dalam mengukur 

suatu gejala yang berlainan senantiasa mengukur Sejauh mana 

alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, untuk 

mengukur reliabilitas dalam suatu instrument menggunakan 

alpha cronbach yang didasarkan pada rata-rata korelasi butir 

data instrument pengukuran, dengan hasil koefisien alpha 

lebih dari nilai alpha crobach yaitu 0,5, maka dapat dikatakan 

reliabel. Suatu alat dikatakan reliable jika alat itu dalam 

mengukur suatu gejala yang berlainan senantiasa mengukur 

Sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, 

untuk mengukur reliabilitas dalam suatu instrument 

menggunakan alpha cronbach yang didasarkan pada rata-rata 

korelasi butir data instrument pengukuran. Menurut Malhotra 

(1996) suatu instrument dikatakan handal apabila nilai alpha 

lebih besar atau sama dengan 0,5. 

4.7 Analisis Faktor  

 Analisis faktor merupakan salah satu tehnik analisis 

statistik multivariat, dengan titik berat yang diminati adalah 

hubungan secara bersama pada semua variabel tanpa 

membedakan variabel tergantung dan variabel bebas atau 

disebut sebagai metode antar ketergantungan (interdependence 

methods). Proses analisis faktor mencoba menemukan 

hubungan antar variabel yang saling independen tersebut, 

sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel 
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yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal sehingga 

memudahkan analisis statistik selanjutnya. (Wibowo , 2006). 

Variabel-variabel bauran pemasaran terhadap loyalitas 

konsumen di rumah makan ayam goreng Roker dianalisis 

menggunakan analisis faktor.  Analisis ini bertujuan untuk 

menemukan hubungan antara sejumlah variabel yang saling 

independent satu dengan yang lain sehingga dapat dibuat 

variabel (faktor) yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal 

tetapi tetap mencerminkan variabel aslinya.  

 Pada analisis faktor terdapat beberapa tahap yang 

dinamakan uji kelayakan faktor ang berfungsi untuk 

mengetahui hubungan antar variabel yang akan dianlaisis 

faktor, diantaranya adalah uji KMO, uji Bartlett, uji MSA, 

yang masing-masing memiliki persyaratan-persyaratan 

tertentu untuk dapat dilanjutkan ke analisis faktor, jika salah 

satu uji kelayakan faktorial tersebut tidak dapat memenuhi 

persyaratan, maka tidak dapat dilakukan uji selanjutnya dan 

harus dikeluarkan dari analisis. Analisis faktor yang digunakan 

dalam pengolahan data ini menggunakan SPSS versi 16.00. 

4.7.1 Nilai KMO (Keiser-Meyer-Olkin) 

  Berdasarkan hasil analisis faktor uji kelayakan KMO, 

hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh perhitungan KMO 

diperoleh nilai 0,714 yang memiliki arti bahwa dengan nilai 

tersebut pada keyser meyer olkin Sudah memenuhi uji 

kelayakan faktor, karena nilai KMO lebih dari 0,5. Supranto 

(2004) menyatakan bahwa nilai KMO yang baik berkisar 

antara 0,5-1. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai KMO yang 

diperoleh sebesar 0,647, sehingga metoda analisis faktor 

cukup memuaskan untuk digunakan dalam penelitian. Tabel 

4.5 merupakan tabel hasil analisis uji kelayakan faktor yaitu 

KMO dan uji bartlets. 
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Tabel 4.5 Uji KMO dan Uji Bartlets 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.647 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 684.078 

Df 171 

Sig. .000 

(Data primer (diolah),2015) 

 

 Hasil uji kelayakan faktorial pada analisis faktor 

antara uji KMO dan uji bartlet sudah memenuhi kriteria 

kelayakan analisis faktor sntuk nilai KMO sehingga layak 

untuk diuji faktorial, untuk nilai KMO sudah lebih dari 0,5 

yaitu 0,647 dan untuk uji bartlet kurang dari 0,05 yaitu bernilai 

0,000. 

 

4.7.2 Measure Of Sampling Adequacy (MSA)  

 Supranto (2004), analisis faktor adalah prosedur yang 

digunakan untuk mereduksi data atau peubah, yang masih 

memuat sebagian besar informasi yang terkandung di dalam 

peubah asli. Peubah baru yang dihasilkan disebut dengan 

faktor laten, yang bersifat unobservable. Algoritma analisis 

faktor tersebut adalah pengujian pengubah, dimana menilai 

kelayakan pengubah untuk dimasukkan dalam analisis 

selanjutnya, menggunakan Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan 

measure of sampling adequacy (MSA). Angka MSA ≤ 0, 5, 

menunjukan peubah tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau 

dikeluarkan. Pada tabel 8 menjelaskan nilai MSA pada matriks 

kolerasi anti-image yang telah diringkas pada hasil analisis 
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kelayakan data pada uji MSA. Hasil analisis uji MSA 

disajikan pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 Hasil Uji MSA pada Analisis Faktor 

Variabel Nilai MSA 

x1.1 0,750 

x1.2 0,833 

x1.3 0,532 

x2.1 0,719 

x2.2 0,631 

x2.3 0,629 

x3.1 0,716 

x3.2 0,755 

x3.3 0,759 

x4.1 0,521 

x4.2 0,561 

x5.1 0,536 

x5.2 0,570 

x5.3 0,539 

x6.1 0,704 

x6.2 0,619 

x6.3 0,789 

x7.1 0,505 

x7.2 0,516 

(Data primer (diolah),2014) 

 Angka Barlett test yang dinyatakan dalam angka 

Chisquare dengan signifikasi yang sangat nyata (0,000) turut 

mendukung kesimpulan MSA. Setiap variabel dianalisis untuk 

mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut. 

Variabel yang dapat diproses lebih lanjut adalah variabel yang 

memiliki MSA di atas 0,5. Angka yang menunjukkan besaran 

MSA sebuah variabel terdapat pada tabel anti-image matrices 
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khususnya pada bagian bawah (anti- image correlation). 

Besaran nilai MSA diperlihatkan oleh angka yang membentuk 

diagonal bertanda “a”. 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari 19 

item variabel yang diteliti ada yang  memiliki angka MSA di 

bawah 0.5, sehingga ada variabel yang harus dikeluarkan 

untuk melanjutkan proses analisis faktor. Hasil analisis faktor 

lebih lanjut diperoleh  variabel yang berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah jasa pinjaman kredit usaha peternakan di 

Panin Bank. Tabel 4.6 dari nilai yang dihasilkan pada MSA ini 

digunakan untuk pengujian dua hubungan antar variabel yang 

terdapat pada uji faktorial untuk mengetahui kelayakan saat 

proses pemfaktoran, apabila nilai MSA seluruh item 

menunjukkan lebih dari 0,5 maka layak untuk tahap 

pemfaktoran, namun sebaliknya jika ada salah satu item yang 

memiliki nilai MSA kurang dari 0,5 maka harus dikeluarkan 

pada analisis faktorial, dan data tersebut tidak layak untuk 

diuji faktor. 

 

4.7.3 Ekstraksi Faktor 

 Pada eigenvalues menunjukkan nilai total dari hasil 

pemfaktoran yang menunjukkan bahwa nilai yang ada pada 

eigenvalues merupakan nilai dari kepentingan relatif pada 

setiap faktor yang terbentuk dari hitungan variansi dari 19 item 

yang dinalaisis. Persyaratan bahwa nilai eigenvalues layak 

untuk digunakan menghitung angka dari faktor yang terbentuk 

adalah bernilai lebih dari 1, namun varian memiliki nilai 

kurang dari 1 maka nilai tersebut tidak layak untuk digunakan 

dalam perhitungan angka dari jumlah faktor yang terbentuk. 

Wibowo (2006) Eigenvalue merupakan jumlah varian yang 

dijelaskan oleh setiap faktor. Eigenvalue akan menunjukkan 
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kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung 

varian yang dianalisis. Susunan eigenvalues selalu diurutkan 

dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan kriteria bahwa 

angka eigenvalue di bawah 1 tidak digunakan dalam 

menghitung jumlah faktor yang terbentuk. (Eigenvalue yang 

ditentukan di atas 1 adalah alasan peneliti). Selain eigen value 

yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai presentase komulatif 

dari presentase varian, besarnya nilai presentase komulatif 

pada presentase varian ≥ 60%. Hasil uji kelayakan faktor 

untuk ekstraksi faktor disajikan pada tabel 4.7 

Tabel 4.7 Hasil Uji Kelayakan Ekstraksi Faktor 
Factor Eigen value Presentase varian Presentase komulatif 

1 3,909 20,574 20,574 

2 2,862 15,061 35,636 

3 1,923 10,121 45,757 

4 1,776 9,349 55,106 

5 1,312 6,906 62,012 

6 1,166 6,139 68,151 

(Data primer (diolah),2015) 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji kelayakan faktor untuk 

nilai ekstraksi faktor sudah memenuhi kelayakan pada 

ekstraksi faktor. Pada proses ekstraksi faktor ini terbentuk 6 

faktor dari 19 item variabel. Faktor pertama memiliki 

prosentase varians sebesar 20,574% yang berarti di dalam 

faktor pertama mampu menjelaskan informasi terkait bauran 

pemasaran sebesar 20,574% dari 19 variabel, faktor kedua 

memiliki prosentase varians sebesar 15,061% dalm arti bahwa 

pada faktor kedua memiliki item yang mampu menjelaskan 

terkait bauran pemasaran secara keseluruhan sebesar 15,061% 

dari 14 variabel awal, kemudian dengan terbentuknya faktor 

ketiga yang memiliki prosentase varian sebesar 10,121% yang 

berarti terbentuknya faktor ketiga mampu menjelaskan sebesar 
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9,349% dari 19 variabel awal dan faktor keempat memiliki 

prosentase varians sebesar 9,349% dengan makna bahwa 

faktor keempat mampu menjelaskan informasi terkait variabel 

bauran pemasaran. Faktor ke lima memiliki nilai prosentase 

varian sebesar 6,906 dengan makna untuk faktor ke lima 

menjelaskan bauran pemasaran dengan nilai eigenvalue 

sebesar 6,906 dan untuk faktor ke enam menjelaskan analisis 

faktor sebesar 6,139 dengan makna untuk faktor enam dapat 

memebrikan informasi seputar bauran pemasaran sebesar 

6,139 dengan nilai komulatif keseluruhan telah lebih dari 60% 

yaitu dengan nilai 68,151%. 

 

4.7.4 Rotasi Faktor 

 Hasil dalam penggunaan ekstraksi faktor pada matrik 

faktor menunjukkan hubungan antar faktor dan variabel 

individual, akan tetapi dalam faktor tersebut terdapat variabel 

yang masih saling berkorelasi dalam masing-masing faktor 

yang menjadikan sulitnya pada saat penginterpretasian, maka 

untuk memudahkan dalam penginterpretasian dilakukan 

transformasi faktor matrik ke dalam susunan bentuk matrik 

yang lebih sederhana yaitu rotasi faktor tipe varimax. Hasil 

analisis rotasi bisa dilihat pada lampiran hasil analisis faktor. 

Pada saat penginterpretasian faktor maka dilakukan 

pengelompokan seluruh variabel yang digunakan dengan 

syarat faktor loading yang digunakan minimum bernilai 0,4, 

namun apabila salah satu variabel yang digunakan terdapat 

item yang memiliki nilai faktor loading dibawah 0,4 maka 

item tersebut harus dikeluarkan dari proses analisis dengan 

alasan item dari variabel tersebut tidak layak untuk mewakili 

faktor yang terbentuk. Hasil pemfaktoran dari data penelitian 

yang telah dilakukan terhadap matrix faktorial bahwa seluruh 
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item variabel bauran pemasaran memiliki nilai ≥0,4 yang 

artinya bahwa seluruh variabel bauran pemasaran merupakan 

item yang mampu mempengaruhi loyalitas konsumen rumah 

makan ayam goreng Roker cabang Malang. 

 

4.7.5 Analisis Faktor 

 Berdasarkan hasil dari analisis faktorial yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa seluruh variabel bauran 

pemasaran yang berjumlah 19 item variabel mampu 

membentuk 6 faktor laten, kemudian 6 faktor laten yang 

terbentuk diberikan nama berdasarkan isi dari masing-masing 

faktor yang mampu mewakili nama variabel yang ada pada 

setiap faktor yang terbentuk. Santoso dan Tjiptono (2001) 

dalam Ni Gusti Agung (2005) menyatakan bahwa penamaan 

faktor tergantung pada nama-nama variabel yang menjadi satu 

kelompok pada interpretasi masing-masing analisis dan aspek 

lainnya, sehingga pemberian nama ini sebenarnya bersifat 

subyektif serta tidak ada ketentuan yang pasti mengenai 

pemberian nama tersebut,seperti pada tabel 4.8 

 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Faktor Bauran Pemasaran terhadap 

Loyalitas Konsumen di Rumah Makan Ayam Goreng Roker 

Malang 

Keterangan  Faktor Loading       

1  2 3   4  5  6 

Indeks 1: fasilitas penunjang       

X3.2 (visibility) 0,583          

X3.3(tempat 

parkir) 

0,624          

X6.1(mesin 

kasir) 

0,685          

X6.2(buku 

menu) 

0,868          

X6.3 (wastafel) 0,710          
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Indeks 2: produk dan akses       

X1.1(rasa)  0,557         

X1.2(variasi)  0,743         

X1.3(kesesuaia

n porsi) 

 0,736         

X3.1(kemudaha

n akses) 

 0,743         

Indeks 3: harga       

X2.1(kejelasan 

harga) 

  0,841        

X2.2(kesesuaia

n harga) 

  0,853        

Indeks 4: pelayanan rumah makan 

X5.1(pelayanan 

cepat) 

    0,74

1 

     

X5.2(menguasa

i produk) 

    0,84

9 

     

X2.3(tempat 

parkir) 

    0,66

8 

     

Indeks 5: 

perilaku 

          

X7.1(kompak)        0,89

0 

  

X7.2(kerja 

sama) 

       0,89

4 

  

Indeks 6: 

promosi 

          

X4.1(iklan)         0,85

0 

 

X4.2(penjualan 

pribadi) 

        0,87

6 

 

% Varian 20,574 15,06

1 

10,12

1 

 9,34

9 

  6,90

6 

6,13

9 

Data Primer diolah 2015 

 Berdasarkan tabel 4.8 menjelaskan bahwa terbentuk 6 

faktor baru dari hasil analisis faktor, enam faktor tersebut 

berupa nama laten atau nama baru dengan identifikasi yang 

mewakili dari item variabel yang terbentuk dan nama laten 

tersebut mampu menjelaskan masing-masing faktor yang 

terbentuk dalam prosentase variansi, sedangkan masing-
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masing item variabel yang berkumpul pada faktor yang 

terbentuk besarnya dapat dijabarkan pada faktor loading. 

Untuk memudahkan interpretasi mengenai kekuatan hubungan 

antar kedua variabel penulis memberikan kriteria sebagai 

berikut r : 0 tidak ada korelasi, r : > 0 – 0,25 korelasi sangat 

lemah, r : > 0,25 – 0,5 korelasi cukup, r : > 0,5 – 0,75 korelasi 

kuat, dan r : > 0,75 – 0,90 korelasi sangat kuat, r : 1 korelasi 

kuat. Berikut ini merupakan penjabaran dari masing-masing 

hasil analisis faktor yang terbentuk. Berikut ini pembahasan 

mengenai hasil pembentukan enam faktor baru beserta item 

variabel yang terbentuk didalamnya. 

4.7.6 Indeks Fasilitas Penunjang 

 Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada analisis 

faktor yang terjadi pada hasil penelitian yang dilakukan 

diperoleh hasil dari enam pembentukan faktor baru 

diantaranya salah satunya adalah indeks penunjang fasilitas, 

dimana nama baru tersebut terbentuk oleh beberapa item 

variabel yang terdiri dari X3.2 (visibility), X3.3(tempat 

parkir), X6.1(mesin kasir), X6.2(buku menu) dan X6.3 

(wastafel). Dimana dari beberapa item variabel tersebut yang 

mampu mewakilki faktor indeks fasilitas penunjang adalah 

0,868 yaitu untuk X6.2(buku menu) dengan makna korelasi 

0,868 adalah korelasi sangat kuat yaitu memiliki nilai 0,75-

0,90, karena dari beberapa item yang memiliki nilai faktor 

loading tertinggi adalah adanya buku menu yang jelas dan 

sesuai dengan harga serta memiliki kondisi buku yang layak 

untuk disuguhkan ke konsumen. Faktor loading yang memiliki 

nilai paling tinggi tersebut mampu menjadi perwakilan dari 

beberapa item variabel yang dapat dianalisis ke analisis 

selanjutnya yaitu regresi untuk melihat sebarapa besar 

pengaruh bauran pemasaran yang terbentuk dari enam faktor 
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yang salah satunya adalah indeks penunjang fasilitas yang 

diwakili oleh buku menu sehingga mampu berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen rumah makan ayam goreng 

Roker. 

 Hasil wawancara yang dilakukan saat penelitian, 

diketahui bahwa penilaian responden akan fasilitas fisik cukup 

tinggi, fasilitas fisik yang salah satunya adanya ketersediaan 

buku menu yang layak disajikan kepada konsumen, sebab 

pertama kali konsumen datang yaitu dengan harapan produk 

yang dijual sesuai dengan harapan konsumen sehingga 

konsumen merasa puas, dari kepuasan yang ditimbulkan oleh 

konsumen maka loyalitas konsumen juga akan timbul, 

sehingga buku menu yang disediakan pertama kali kepada 

konsumen harus dengan keadaan bersih dan rapi serta 

dilengkapi dengan gambar pada menu yang sesuai dengan 

penyajian hidangan yang asli dan harga yang jelas serta sesuai 

dengan harga yang berlaku pada saat itu sehingga 

meminimalisir terjadinya kekecewaan yang didapatkan oleh 

konsumen. 

 

4.7.7 Indeks Kualitas Produk Dan Akses 

 Hasil analisis yang dilakukan melalui analisis faktor, 

yaitu terbentuk enam faktor baru yang salah satunya adalah 

indeks kualitas produk dan akses, dari nama baru tersebut 

terbentuk item variabel yang terdiri dari X1.1(rasa), 

X1.2(variasi), X1.3(kesesuaian porsi) dan X3.1(kemudahan 

akses). Dari beberapa item variabel tersebut yang memiliki 

nilai faktor loading yang paling tinggi yang dianggap mampu 

mewakilki faktor kedua yaitu indeks kualitas produk dan akses 

adalah X1.2(variasi) dan X3.1(kemudahan akses) dengan nilai 

faktor loading sebesar 0,743, sehingga dari indeks kualitas 
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produk dan akses yang mampu mewakili faktor tersebut untuk 

dianalisis regresi adalah variasi dan kemudahan akses dengan 

makna korelasi 0,743 adalah korelasi kuat yaitu memiliki nilai 

0,50-0,75. Faktor loading yang memiliki nilai paling tinggi 

tersebut mampu menjadi perwakilan dari beberapa item 

variabel yang dapat dianalisis ke analisis selanjutnya yaitu 

regresi untuk melihat sebarapa besar pengaruh bauran 

pemasaran yang terbentuk dari enam faktor yang salah satunya 

adalah indeks kualitas produk dan akses yang diwakili oleh 

variasi dan kemudahan akses sehingga mampu berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen rumah makan ayam goreng 

Roker. 

 Hasil wawancara yang dilakukan saat penelitian, 

diketahui bahwa penilaian responden akan produk dan akses 

cukup tinggi, pada produk telah diwakili oleh variasi produk, 

sedangkan pada tempat diwakili oleh kemudahan akses, 

menurut responden penelitian kedua aspek tersebut meruapakn 

aspek penting di dalam bauran pemasaran, yang pertama untuk 

produk, responden berasumsi bahwa produk yang disajikan 

harus lebih dari lima macam menu olahan yang disajikan, agar 

konsumen tidak cepat merasa bosan dengan satu menu, akan 

tetapi tidak mengurangi spelialisasi rumah makan Roker akan 

khas makanan yang disajikan yaitu berupa ayam goreng. 

Selain itu di wilayah dekat kampus sudah terlalu banyak 

penjual makanan dengan produk berupa ayam goreng, salah 

satu solusi adalah memperbanyak olahan ayam goreng dan 

memberikan rasa khas sehingga rasa dari berbagai variasi 

tersebut berbeda dengan ayam goreng yang dijual di tempat 

lainnya. Kemudahan akses menurut responden merupakan 

prioritas utama yang menjadi perhatian karena dengan akses 

yang mudah responden ataupun konsumen tidak akan berpikir 
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ulang untuk datang ke rumah makan ayam goreng Roker, 

selain itu dengan akses yang mudah otomatis kendaraan umum 

dan pribadi juga dapat dijangkau, karena letak rumah makan 

sangat strategis dekat dengan wilayah kota dan fasilitas umu 

seperti sarana pendidikan, sarana transportasi dan sarana yang 

lainnya. 

 

4.7.8 Indeks Harga 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.00 melalui uji faktorial yang 

terdiri dari enam faktor baru dan faktor ketiga adalah indeks 

harga yang terdiri dari variabel X2.1(kejelasan harga) dan 

X2.2(kesesuaian harga). Harga merupakan nilai dari produk 

yang disajikan di rumah makan ayam goreng Roker dengan 

satuan rupiah karena nilai tersebut adalah berupa nominal 

yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk. 

Harga merupakan aspek lazim yang besar untuk 

dipertimbangkan konsumen, karena harga yang mahal adalah 

harapan konsumen untuk mendapatkan makanan yang enak 

serta mengandung nilai gizi yang bermanfaat bagi tubuh 

manusia. Dari indeks harga yang mampu menjadi perwakilan 

untuk dianalisis dengan analisis regresi adalah item variabel 

dengan nilai yang paling tinggi yaitu 0,853 untuk 

X2.2(kesesuaian harga) dengan makna korelasi 0,853 adalah 

korelasi sangat kuat yaitu memiliki nilai 0,75-0,90. Kesesuaian 

harga merupakan item variabel dari variabel harga yang 

terbentuk kembali dengan variabel harga yang lain sehingga 

terbentuk nama faktor laten yaitu indeks harga. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

responden didapatkan hasil bahwa menurut penilaian 

responden harga merupakan aspek yang dipertimbangkan oleh 
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konsumen sebelum membeli produk yang disajikan di rumah 

makan tersebut. Harga yang mahal diharapkan mampu 

memberikan kualitas produk yang baik, dan harapan yang 

diinginkan banyak orang adalah kembali pada hukum ekonomi 

bahwa untuk mendapatkan harga murah akan tetapi kualitas 

baik. Menurut responden harga yang sesuai adalah harga yang 

sesuai antara di menu dan di promosi dengan harga yang 

berlaku pada saat itu, apabila harga tidak sesuai maka yang 

pertama kali muncul di persepsi konsumen adalah kecewa 

karena karena harga tidak sesuai, kekecewaan tersebut 

berdampak pada penrunan loyalitas dari konsumen. 

 

4.7.9 Indeks Pelayanan Rumah Makan 

  Hasil analisis faktor pada nama faktor laten indeks 

pelayanan rumah makan memiliki item variabel berupa 

X5.1(pelayanan cepat) X5.2(menguasai produk)dan 

X2.3(tempat parkir), dengan nilai faktor loading tertinggi 

X5.2(menguasai produk) adalah 0,849 dengan makna korelasi 

0,849 adalah korelasi sangat kuat yaitu memiliki nilai 0,75-

0,90, karena menurut pendapat responden bahwa pelayanan 

merupakan suatu tindakan yang vital pada saat menjamu 

konsumen, pelayanan yang baik akan mempertahankan jumlah 

konsumen bahkan akan menambah jumlah konsumen yang 

datang ke rumah makan ayam goreng Roker, pelayanan yang 

baik akan memberikan image positif bagi rumah makan, sebab 

dengan image positif maka citra rumah makan tersebut akan 

semakin baik secara tidak langsung banyak calon konsumen 

yang penasaran dengan citra positif rumah makan yang 

memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya dan 

akan memberikan kepuasan kepada konsumen yang datang 

karena pelayanan yang diharapkan sesuai dengan pelayanan 
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yang diinginkan oleh konsumen. Tidak hanya memberikan 

kepuasan konsumen saja akan tetapi juga meningkatkan 

loyalitas konsumen. Pelayanan bagian teknis yang tidak kalah 

pentingnya dengan pengetahuan kualitas produk seperti rasa, 

apabila rasa yang ada pada produk ayam goreng yang enak, 

namun pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah makan 

tidak baik maka akan membuat konsumen kecewa dan tidak 

puas, ketidakpuasan tersebut akan menjadi salah satu 

penurunan loyalitas konsumen. Pengetahuan akan prodk 

penting untuk dipahami seorang pramusaji, dengan tidak lain 

untuk mempromosikan makanan yang disediakan di rumah 

makan, sehingga konsumen akan paham jenis menu yang 

dihidangkan dan kelebihan yang ada di menu tersebut 

sehingga konsumen akan merasa dilayani dengan baik oleh 

pihak rumah makan sebagai tamu makan. 

 Pada faktor ke empat yang tidak memiliki nilai faktor 

loading tinggi atau dapat dikatakan nilai terendah adalah pada 

nilai item variabel X2.3(tempat parkir) dengan nilai faktor 

loading 0,668, responden berasumsi bahwa untuk tempat 

parkir tidak terlalu diprioritaskan, karena kebanyakan rumah 

makan yang ada di Malang, terutama adalah wilayah kota 

sudah tersedia tepat parkir yang layak dan aman yang juga 

dilengkapi dengan juru parkir sehingga aman dan konsumen 

tidak cemas akan kendaraan yang sedang diparkir. 

 

4.7.10 Indeks Perilaku 

 Hasil analisi faktor kelima adalah indeks perilaku 

yang terdiri dari sub variabel X7.1(kompak) dan X7.2(kerja 

sama). Nilai faktor loading dari kedua item variabel tersebut 

tidak terpaut jauh, artinya responden juga sama-sama 

memprioritaskan indeks perilaku dalam bauran pemasaran 
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yang nantinya memiliki pengaruh atau tidak terhadap loyalitas 

konsumen. Nilai faktor loading tertinggi adalah untuk item 

variabel X7.2(kerja sama) yaitu dengan nilai 0,894 dan untuk 

item variabel X7.1(kompak) adalah 0,890 dengan makna 

korelasi 0,894 adalah korelasi sangat kuat yaitu memiliki nilai 

0,75-0,90. Adanya kerjasama yang kompak mampu 

meningkatkan loyalitas konsumen dari segi bauran pemasaran 

karena menurut asumsi responden penelitian apabila terjalin 

kerjasama yang baik antara pegawai dengan pimpinan, 

pegawai dengan chef dan antar chef maka kekompakan juga 

akan terjadi sehingga muncul kekeluargaan yang tercipta di 

dalam suasana kerja yang ada di rumah makan ayam goreng 

Roker. Kekompakan merupakan salah satu kenyamanan kerja 

yang diungkapkan melalui perilaku seseorang. Apabila dalam 

suatu organisasi timbul perilaku pegawai yang tidak kompak, 

maka dalam melayani konsumen tidak ada kerja sama yang 

kompak sehingga berdampak kekecewaan responden terhadap 

ketidakkompakan dan tidak ada kerjasama yang baik dari 

rumah makan tersebut dan yang timbul adalah loyalitas 

konsumen yang rendah. Selain itu dengan adanya situasi kerja 

yang kompak dan kerjasama yang baik maka akan tercipta 

suasanya yang nyaman yang dapat dinilai oleh responden 

adalah kerja yang profesioanal karena pegawai rumah makan 

memang wajib untuk memberikan suasana yang nyaman di 

rumah makan tersebut, agar pelanggan dapat menikmati 

hidangan dengan keadaan yang nyaman. 

 

4.7.11 Indeks Komersial 

 Berdasarkan hasil analisis faktor didapatkan bahwa 

untuk faktor keenam terdiri dari dua item variabel yang terdiri 

dari X4.1(iklan) X4.1(penjualan pribadi). Dari dua item 
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variabel tersebut yang memiliki nilai faktor loading tertinggi 

adalah untuk item variabel X4.1(penjualan pribadi) dengan 

nilai 0,876 dengan makna korelasi 0,876 adalah korelasi 

sangat kuat yaitu memiliki nilai 0,75-0,90. Menurut responden 

komersial melalui periklanan sangat dipentingkan karena 

dengan adanya promosi banyak msyarakat luas yang mengenal 

rumah makan ayam goreng Roker baik melalui brosur bahkan 

melalui televisi dan radio. Iklan yang disajikan harus diuat 

semenarik mungkin untuk menarik perhatian calon konsumen 

agar mau mnecoba mencicipi hidangan yang disajikan di 

rumah makan Roker.Tanpa adanya iklan tidak banyak orang 

yang mengerti akan produk yang disediakan dan harga yang 

ditawarkan,s ehingga melalui iklan agar rumah makan 

memaksimalkan proses promosi dan bahkan sesekali 

memberikan potongan harga ataupun kartu pelanggan bagi 

pelanggan yang sudah pernah mencoba hidangan. Responden 

berasumsi bahwa promosi yang sangat penting untuk 

dilakukan adalah melakukan penjualan pribadi, jadi seluruh 

pramusaji yang ada di rumah makan Roker melakukan 

penjualan langsung kepada konsumen di berbagai tempat 

untuk mengenalkan rasa dan bentuk hidangan bahkan variasi 

serta kesesuaian porsi yang da dengan harga yang tergkau 

sehingga banyak calon konsumen yang tertarik untuk 

menikmati hidangan yang ditawarkan di rumah makan ayam 

goreng Roker. 

 

4.8 Hasil Analisis Asumsi Klasik 

 Asumsi klasik merupakan uji kelayakan regresi untuk 

mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang sebelumnya 

sudah dilakukan uji faktorial terlebih dahulu untuk mengetahui 

nilai faktor loading yang tertinggi untuk mewakili setiap nama 
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laten yang terbentuk pada analisis faktor untuk diregresikan 

pada loyalits konsumen yang ada di rumah makan Roker. Item 

variabel yang akan diregresikan terhadap kepuasan nasabah 

adalah “indeks fasilitas penunjang”,  “indeks kualitas produk 

dan akses”,  “indeks harga”,  “indeks pelayanan rumah 

makan”,  “indeks perilaku” dan  “indeks komersial” yag dari 

keenam variabel tersebut adalah bauran pemasaran terhadap 

loyalitas konsumen. Adanya analisis regresi berganda ini 

peneliti mengetahui seberapa besar pengaruh bauran 

pemasaran terhadap loyalitas konsumen dalam bentuk 

prosentase dari koefisien determinasi. Langkah awal yang 

ditempuh adalah mencari model persamaan regresi berganda 

dari kasus yang diteliti. Kepuasan nasabah sebagai variabel 

terikat atau yang disebut dengan varibel dependen yang 

disimbolkan dengan Y terhadap variabel bebas atau 

independen yaitu bauran pemasaran. Analisis regresi berganda 

dilakukan dengan bantuan software SPSS seri 16.00. 

 

4.8.1 Uji Autokolerasi  

  Uji Autokolerasi digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara 2 atau lebih variabel, analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa kuatkah hubungan antara satu atau 

beberapa variabel dengan satu variabel lain. Hasil uji korelasi 

pearson disajikan pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Hasil Uji Asumsi Bauran Pemasaran  
Correlations 

 

Faktor1 Faktor2 Faktor3 Faktor4 Faktor5 Faktor6 usia 

jenis 

kelamin Pendidikan pekerjaan pendapatan 

Faktor1 Pearson 

Correlation 
1 .000 .000 .000 .000 .000 -.190 -.134 -.239* -.218* -.239* 

Faktor2 Pearson 

Correlation 
.000 1 .000 .000 .000 .000 -.039 .000 .078 -.062 .078 

Faktor3 Pearson 

Correlation 
.000 .000 1 .000 .000 .000 -.008 -.046 .041 -.022 .041 

Faktor 4 Pearson 

Correlation 
.000 .000 .000 1 .000 .000 -.030 -.225* .118 -.060 .118 

Faktor5 Pearson 

Correlation 
.000 .000 .000 .000 1 .000 .039 .086 -.142 -.076 -.142 

Faktor 6 Pearson 

Correlation 
.000 .000 .000 .000 .000 1 -.012 .048 .103 .070 .103 

Usia Pearson 

Correlation 
-.190 -.039 -.008 -.030 .039 -.012 1 .175 .467** .523** .467** 

Jeniskelamin Pearson 

Correlation 
-.134 .000 -.046 -.225* .086 .048 .175 1 .034 .248* .034 

Pendidikan Pearson 

Correlation 
-.239* .078 .041 .118 -.142 .103 .467** .034 1 .547** 1.000** 

pekerjaan Pearson 

Correlation 
-.218* -.062 -.022 -.060 -.076 .070 .523** .248* .547** 1 .547** 

pendapatan Pearson 

Correlation 
-.239* .078 .041 .118 -.142 .103 .467** .034 1.000** .547** 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

         

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

         

Sumber: Data Primer (diolah), Februari 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji korelasi dapat 

diketahui bahwa nilai pearson correlation dibawah 0,5 ini 

menandakan bahwa tidak terjadi korelasi antar setiap variabel. 

Sarwono (2006) menyatakan koefisien korelasi adalah 

pengukuran statistik koavarian atau asosiasi antar dua variabel. 

Besarnya 90 koefisien korelasi berkisar antara ± 1 sampai 

dengan - 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan 

hubungan linier dan arah hubungan dua variabel acak. Jika 
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koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai 

hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi maka 

nilai variabel Y akan tinggi pula. Untuk memudahkan 

interpretasi mengenai kekuatan hubungan antar kedua variabel 

penulis memberikan kriteria sebagai berikut r : 0 tidak ada 

korelasi, r : > 0 – 0,25 korelasi sangat lemah, r : > 0,25 – 0,5 

korelasi cukup, r : > 0,5 – 0,75 korelasi kuat, dan r : > 0,75 – 

0,90 korelasi sangat kuat, r : 1 korelasi kuat. 

 

4.8.2 Uji Normalitas (P-Plot) 

 Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah 

model regresi, variabel bauran pemasaran, variabel loyalitas 

konsumen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau 

mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi 

normalitas atau tidak, sebagai berikut :  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.  

b. Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi 

normalitas.  

 Hasil pengujian asumsi klasik pada uji normalitas p-

plot didapatkan hasil bahwa data analisis statistik menujukkan 

bahwa data menyebar pada garis diagonal seperti pada gambar 

1 yang artinya bahwa regresi memenuhi nilai normalitas. 
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Gambar 4.8  P-Plot Bauran Pemasaran 

 

4.8.3  Uji Asumsi Heterodesitas  

 

Gambar hasil dari uji asumsi heterosiditas bauran 

pemasaran terhadap loyalitas konsumen disajikan pada gambar 

4.7. Uji asumsi heterodesitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regrsi linier terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke residual pengamtan yang lainnya. 

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya heterodesitas, 

sebagai berikut :  

a. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada 

membentuk suatu pola literatur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit), maka terjadi heterodesitas.  
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b. Jika tidak ada pola tertentu yang jelas serta titik – titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heterodesitas.  

 
Gambar 4.9  Uji Multikolineritas Bauran Pemasaran 

terhadap LoyalitasKonsumen 

 

4.8.4 Uji Asumsi Multikolineritas 

 Hasil perhitungan data melalui SPSS versi 16.00 

menujukkan bahwa nilai toleransi mendekati angka 1 yang 

artinya bahwa regresi bebas dari multikolineritas. Uji asumsi 

multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya variabel bebas. Multikolinieritas 

dapat diketahui dari nilai toleransi dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai toleransi mendekati 1 dan VIF 

berada di sekitar angka 1, maka regresi bebas dari 

multikolinieritas ( Santoso, 2000 ).  
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Tabel 4.10 Uji Asumsi Multikolineritas Bauran Pemasaran terhadap 

Loyalitas Konsumen 
Variabel VIF Keterangan 

indeks fasilitas penunjang (faktor 1) 1,089 
Non-Multikolineritas 

indeks kualitas produk dan akses (faktor 2) 1,027 Non-Multikolineritas 

indeks harga (faktor 3) 1,006 
Non-Multikolineritas 

indeks pelayanan rumah makan(faktor 4) 

indeks perilaku (faktor 5) 

indeks komersial (faktor 6) 

usia 

jenis kelamin 

pekerjaan 

pendapatan 

          1,084 

1,048 

1,021 

1,519 

1,159 

1,767 

1,718 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

(Data Primer (diolah), 2015) 

4.8.5  Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Konsumen 

(Y) 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Bauran Pemasaran terhadap 

Loyalitas Konsumen di Rumah Makan Ayam Goreng Roker 
Variabel Beta  

Konstanta 4,209 

indeks fasilitas penunjang 0,551*** 

indeks kualitas produk dan akses 0,267** 

indeks harga 0,141*** 

indeks pelayanan rumah makan 

indeks perilaku 

indeks komersial 

usia 

jenis kelamin 

pekerjaan 

pendapatan 

0,039** 

0,068** 

0,100 

-0,119 

0,127 

-0,010 

0,170** 

Keterangan : 

 R square         = 77,4%                 ***   : p  0,000 

R adjusted      = 71,4%                 ** )     : p  0,05 

N                    = 100 

 F-hitung         = 7,920   

Sumber: Data Primer diolah Februari 2015 

Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 
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 Berdasarkan hasil analisis regresi dengan 

menggunakan program SPS 16.00 didapatkan hasil regresi 

yang disajikan pada tabel 4.11 yaitu nilai dari koefisien 

determinasi pengaruh bauran pemasaran yang meliputi indeks 

fasilitas penunjang, indeks kualitas produk dan akses, indeks 

harga, indeks pelayanan rumah makan, indeks komersial dan 

pendapatan memiliki pengaruh signifikan sebesar 77,4% 

terhadap loyalitas konsumen rumah makan ayam goreng 

Roker dan sisanya 22,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

Hasil Uji Simultan (uji F) 

Pada analisis regresi untuk melihat pengaruh secara 

simultan atau secara keseluruhan variabel independen yaitu 

bauran pemasaran berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen atau loyalitas konsumen. Prosedural uji F 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai Fhitung dengan 

Ftabel. Apabila Fhitung > Ftabel. Maka bauran pemasaran 

berpengaruh simultan terhadap loyalitas konsumen, dan 

sebaliknya. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS 

16.00 adalah Fhitung signifikasi  F  0,000 atau signifikasi F  

secara berturut-turut dengan nilai Fhitung dari item variabel pada 

bauran pemasaran dengan hasil signifikan (Fhitung > Ftabel ; 

7,920 > 2,042) dari angka tersebut memiliki makna bahwa 

secara simultan indeks fasilitas penunjang, indeks kualitas 

produk dan akses, indeks harga, indeks pelayanan rumah 

makan, indeks perilaku , indeks komersial, usia, jenis kelamin, 

pekerjaan dan pendapatan memiliki pengaruh simultan 

terhadap loyalitas konsumen di rumah makan ayam goreng 

Roker (Y). 
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4.8.6. Uji Parsial (uji t) 

 Pengujian secara parsial atau uji t memiliki fungsi 

untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu bauran 

pemasaran memiliki pengaruh parsial atau setiap item variabel 

mampu mempengaruhi loyalitas konsumen sebagai variabel 

dependen. Prosedural perhitungan SPSS versi 16.00 dengan 

dasar teori bahwa pada tabel membandingkan nilai thitung dan 

ttabel apabila thitung > ttabel dengan signifikasi 0,05 (5%), maka 

secara parsial indikator bebas berpengaruh signifikan terhadap 

indikator terikat, begitu juga sebaliknya, dengan 

membandingkan ttabel, dengan n = jumlah sampel 100 

responden, dengan α = 0,05. 

 Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan 

program SPSS 16.00 untuk melihat pengaruh parsial masing-

masing item variabel bauran pemasaran dan karakteristik 

konsumen yang sebelumnya telah dianalisis faktor “indeks 

fasilitas penunjang”, “indeks kualitas produk dan akses”, 

“indeks harga”, “indeks pelayanan rumah makan”, “indeks 

perilaku” , “indeks komersial”, usia, jenis kelamin, pekerjaan 

dan pendapatan memiliki hasil analisis statistik sebagai 

berikut: 

1.  F1 “indeks fasilitas penunjang” (Thitung > Ttabel = 6,823 > 

2,306) artinya “indeks fasilitas penunjang”  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen . 

2 . F2 “indeks kualitas produk dan akses” (Thitung > Ttabel   = 

3,413  > 2, 306) artinya “indeks kualitas produk dan akses” 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. 

 3. F3 “indeks harga”   (Thitung > Ttabel    = 1,812 < 2, 306) 

artinya “indeks harga” tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. 
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4.  F4 “indeks pelayanan rumah makan” (Thitung > Ttabel   = 

0,486 < 2,306) artinya “indeks pelayanan rumah makan” 

tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

5.  F5 “indeks perilaku” (Thitung > Ttabel   = 0,853 < 2,306) 

artinya “indeks perilaku”  tidak  berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen. 

6. Pendapatan (Thitung > Ttabel   = -0,688 < 2,306) artinya  

pendapatan tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. 

  Berdasarkan penjabaran hasil analisis data statistik 

yang dilakukan diperoleh hasil bahwa untuk bauran pemasaran 

“indeks fasilitas penunjang” dan “indeks kualitas produk dan 

akses” berpengaruh secara parsial dengan pengaruh positif 

terhadap loyalits konsumen. Sedangkan untuk persamaan 

regresi berdasarkan tabel 4.11 melalui pengolahan data 

statistik dengan menggunakan program SPSS versi 16,00 dan 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

 

Y = 4,029 + 0,551 F1+0,267F2 + 0,141F3+ 0,039F4+ 0,068 F5 + ,170 

Keterangan: 

Y  =   Loyalitas konsumen 

F1  = indeks fasilitas penunjang 

F2 = indeks kualitas produk dan akses 

F3 = indeks harga 

F4 = indeks pelayanan rumah makan 

F5 = indeks perilaku 

  Berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan hasil 

bahwa bauran pemasaran yang berpengaruh positif terhdap 

loyalitas konsumen adalah ”indeks fasilitas penunjang”, 

“indeks kualitas produk dan akses”, “indeks harga”,  “indeks 

pelayanan rumah makan”, “indeks perilaku” dan pendapatan, 
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tanpa adanya variabel bauran pemasaran loyalitas konsumen 

sudah berpengaruh sebsesar 4,029. Indeks fasilitas penunjang” 

mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,551,” indeks 

kualitas produk dan akses” mempengaruhi loyalitas konsumen 

sebesar 0,267, “indeks harga” mempengaruhi loyalitas 

konsumen sebesar 0,141, “indeks pelayanan rumah makan” 

mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,039, “indeks 

perilaku” mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,068, 

dan pendapatan mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 

0,170. 

 

Indeks fasilitas penunjang terhadap Loyalitas Konsumen 

 Berdasarkan hasil analisa statistik diperoleh hasil 

bahwa memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen 

sesesar 0,551. Makna dari pernyataan tersebut adalah semakin 

meningkatnya fasilitas pnegunjung maka aka menaikkan 

loyalitas konsumen sebesar 0,551 karena memiliki pengaruh 

yang positif. Pernyataan tersebut berhubungan dengan 

hipotesis 1 bahwa untuk fasilitas fisik berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen, sebab untuk fasiltas fisik yang 

memiliki peran tertinggi dalam variabel tersebut menurut 

konsumen adalah untuk buku menu yang rapi dan memiliki 

gambar yang sesuai dengan produk asli sehingga dapat 

menggugah keinginan konsumen untuk mencoba mencicipi 

produk yang ditawarkan di rumah makan ayam goreng Roker. 

Bahwa penilaian responden akan fasilitas fisik cukup tinggi, 

fasilitas fisik yang salah satunya adanya ketersediaan buku 

menu yang layak disajikan kepada konsumen, sebab pertama 

kali konsumen datang yaitu dengan harapan produk yang 

dijual sesuai dengan harapan konsumen sehingga konsumen 

merasa puas, dari kepuasan yang ditimbulkan oleh konsumen 
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maka loyalitas konsumen juga akan timbul, sehingga buku 

menu yang disediakan pertama kali kepada konsumen harus 

dengan keadaan bersih dan rapi serta dilengkapi dengan 

gambar pada menu yang sesuai dengan penyajian hidangan 

yang asli dan harga yang jelas serta sesuai dengan harga yang 

berlaku pada saat itu sehingga meminimalisir terjadinya 

kekecewaan yang didapatkan oleh konsumen. 

 

Pengaruh indeks kualitas produk dan akses terhadap 

Loyalitas Konsumen 

 Berdasarkan hasil analisa statistik diperoleh hasil 

bahwa “indeks kualitas produk dan akses” memiliki pengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,267. Makna dari 

pernyataan tersebut adalah semakin meningkatnya kualitas 

dari produk yang disajikan di rumah makan Roker  maka aka 

menaikkan loyalitas konsumen sebesar 0,267 karena memiliki 

pengaruh yang positif. Pernyataan tersebut berhubungan 

dengan hipotesis 2 dan hipotesis 3 bahwa untuk produk untuk 

hipotesis 2 dan tempat untuk hipotesis 3 berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen, sebab untuk produk dan tempat  

yang memiliki peran tertinggi dalam variabel tersebut menurut 

konsumen adalah untuk produk yang memiliki nilai tertinggi 

yaitu variasi produk yang mampu mewakili variabel produk 

adalah variasi produk, dengan adanya variasi produk yang 

bermacam-macam menu yang disediakan maka konsumen 

akan lebih leluasa menikmati hidangan dari berbagai macam 

produk yang dijual, sedangkan untuk tempat yang mampu 

menjadikan perwakilan dari variabel tempat adalah tempat 

parkir, menurut responden penelitian bahwa tempat parkir 

merupakan prioritas utama yang menjadi pertimbangan 

konsumen sebelum membeli makanan, karena dengan tempat 
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parkir yang luas, aman dan nyaman maka konsumen tidak 

akan khawatir akan keamanan kendaraan yang dimiliki. 

penilaian responden akan produk dan akses cukup tinggi, pada 

produk telah diwakili oleh variasi produk, sedangkan pada 

tempat diwakili oleh kemudahan akses, menurut responden 

penelitian kedua aspek tersebut meruapakn aspek penting di 

dalam bauran pemasaran, yang pertama untuk produk, 

responden berasumsi bahwa produk yang disajikan harus lebih 

dari lima macam menu olahan yang disajikan, agar konsumen 

tidak cepat merasa bosan dengan satu menu, akan tetapi tidak 

mengurangi spelialisasi rumah makan Roker akan khas 

makanan yang disajikan yaitu berupa ayam goreng. Selain itu 

di wilayah dekat kampus sudah terlalu banyak penjual 

makanan dengan produk berupa ayam goreng, salah satu solusi 

adalah memperbanyak olahan ayam goreng dan memberikan 

rasa khas sehingga rasa dari berbagai variasi tersebut berbeda 

dengan ayam goreng yang dijual di tempat lainnya. 

Kemudahan akses menurut responden merupakan prioritas 

utama yang menjadi perhatian karena dengan akses yang 

mudah responden ataupun konsumen tidak akan berpikir ulang 

untuk datang ke rumah makan ayam goreng Roker, selain itu 

dengan akses yang mudah otomatis kendaraan umum dan 

pribadi juga dapat dijangkau, karena letak rumah makan 

sangat strategis dekat dengan wilayah kota dan fasilitas umu 

seperti sarana pendidikan, sarana transportasi dan sarana yang 

lainnya. 

 

Pengaruh indeks harga terhadap Loyalitas Konsumen 

  Berdasarkan hasil analisa statistik diperoleh hasil 

bahwa “indeks harga” memiliki pengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen sesesar 0,141. Makna dari pernyataan 
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tersebut adalah semakin meningkatnya harga yang jelas, 

keseuaian harga dengan produk dan harga semakin terjangkau 

maka aka menaikkan loyalitas konsumen sebesar 0,141 karena 

memiliki pengaruh yang positif. Pernyataan tersebut 

berhubungan dengan hipotesis 4 bahwa untuk harga 

berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, sebab untuk 

harga yang memiliki peran tertinggi dalam variabel tersebut 

menurut konsumen adalah kesesuaian harga dengan harga 

yang dipromosikan dan harga yang ada di daftar menu 

sehingga tidak timbul kekecewaan konsumen akibat harga 

yang tidak sesuai dengan harga menu dengan harga yang asli 

ataupun harga promosi dengan harga yang berlaku saat itu. 

Harga merupakan aspek yang dipertimbangkan oleh konsumen 

sebelum membeli produk yang disajikan di rumah makan 

tersebut. Harga yang mahal diharapkan mampu memberikan 

kualitas produk yang baik, dan harapan yang diinginkan 

banyak orang adalah kembali pada hukum ekonomi bahwa 

untuk mendapatkan harga murah akan tetapi kualitas baik. 

Menurut responden harga yang sesuai adalah harga yang 

sesuai antara di menu dan di promosi dengan harga yang 

berlaku pada saat itu, apabila harga tidak sesuai maka yang 

pertama kali muncul di persepsi konsumen adalah kecewa 

karena karena harga tidak sesuai, kekecewaan tersebut 

berdampak pada penrunan loyalitas dari konsumen. 

 

Pengaruh indeks pelayanan rumah makan terhadap 

Loyalitas Konsumen 

  Berdasarkan hasil analisa statistik diperoleh hasil 

bahwa “indeks pelayanan rumah makan” memiliki pengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen sesesar 0,039. Makna dari 

pernyataan tersebut adalah semakin meningkatnya nilai 
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sumberdaya manusia para pegawai maka aka menaikkan 

loyalitas konsumen sebesar 0,039 karena memiliki pengaruh 

yang positif. Pernyataan tersebut berhubungan dengan 

hipotesis 5 bahwa untuk sumberdaya manusia berpengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen, sebab untuk fasiltas fisik 

yang memiliki peran tertinggi dalam variabel tersebut menurut 

konsumen adalah untuk meningkatkan loyalitas konsumen 

maka untuk variabel sumberdaya manusia sebagai perwakilan 

adalah nilai tertinggi pada pengetahuan produk yang dimiliki 

oleh pegawai, saat konsumen datang maka konsumen akan 

bertanya mengenai menu yang ada dan bagaimana rasa dari 

produk tersebut serta kandungan apa yang terdapat dari produk 

tersebut, pertama kali responden datang yang dirasa adalah 

mayoritas dalam kondisi lapar sehingga tidak ingin 

mendapatkan rasa kecewa akibat pegawai tidak bisa 

menginformasikan kejelasan menu yang ditawarkan. 

Pelayanan yang baik akan memberikan image positif bagi 

rumah makan, sebab dengan image positif maka citra rumah 

makan tersebut akan semakin baik secara tidak langsung 

banyak calon konsumen yang penasaran dengan citra positif 

rumah makan yang memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumennya dan akan memberikan kepuasan kepada 

konsumen yang datang karena pelayanan yang diharapkan 

sesuai dengan pelayanan yang diinginkan oleh konsumen. 

Tidak hanya memberikan kepuasan konsumen saja akan tetapi 

juga meningkatkan loyalitas konsumen. Pelayanan bagian 

teknis yang tidak kalah pentingnya dengan pengetahuan 

kualitas produk seperti rasa, apabila rasa yang ada pada 

produk ayam goreng yang enak, namun pelayanan yang 

diberikan oleh pihak rumah makan tidak baik maka akan 

membuat konsumen kecewa dan tidak puas, ketidakpuasan 
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tersebut akan menjadi salah satu penurunan loyalitas 

konsumen. Pengetahuan akan prodk penting untuk dipahami 

seorang pramusaji, dengan tidak lain untuk mempromosikan 

makanan yang disediakan di rumah makan, sehingga 

konsumen akan paham jenis menu yang dihidangkan dan 

kelebihan yang ada di menu tersebut sehingga konsumen akan 

merasa dilayani dengan baik oleh pihak rumah makan sebagai 

tamu makan. 

 

Pengaruh indeks perilaku terhadap Loyalitas Konsumen 

 Berdasarkan hasil analisa statistik diperoleh hasil 

bahwa “indeks perilaku”  memiliki pengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen sesesar 0,068. Makna dari pernyataan 

tersebut adalah semakin meningkatnya kekompakan dan 

kerjasama baik antar pegawai, antar pimpinan, pegawai dan 

pimpinan maka aka menaikkan loyalitas konsumen sebesar 

0,068 karena memiliki pengaruh yang positif. Pernyataan 

tersebut berhubungan dengan hipotesis 6 bahwa untuk proses 

berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, sebab untuk 

proses yang memiliki peran tertinggi dalam variabel tersebut 

menurut konsumen adalah kerjasama yang dimiliki oleh 

pegawai dan pimpinan, apabila kerjasama dapat berjalan 

dengan baik maka dengan sendirinya akan muncul 

kekompakan kerja, dalam kekompakan memang sangat 

diperlukan dalam suatu organisasi yang bersifat tim, sehingga 

adanya tim dapat memudahkan untuk memperlancar 

pekerjaan, dengan adanya pekerjaan yang kompak maka 

konsumen juga akan nyaman dan hasil dari kekompakan 

tersebut konsumen akan puas mendapatkan pelayanan dari 

pegawai karena kerjasama yang kompak. Kekompakan 

merupakan salah satu kenyamanan kerja yang diungkapkan 
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melalui perilaku seseorang. Apabila dalam suatu organisasi 

timbul perilaku pegawai yang tidak kompak, maka dalam 

melayani konsumen tidak ada kerja sama yang kompak 

sehingga berdampak kekecewaan responden terhadap 

ketidakkompakan dan tidak ada kerjasama yang baik dari 

rumah makan tersebut dan yang timbul adalah loyalitas 

konsumen yang rendah. Selain itu dengan adanya situasi kerja 

yang kompak dan kerjasama yang baik maka akan tercipta 

suasanya yang nyaman yang dapat dinilai oleh responden 

adalah kerja yang profesioanal karena pegawai rumah makan 

memang wajib untuk memberikan suasana yang nyaman di 

rumah makan tersebut, agar pelanggan dapat menikmati 

hidangan dengan keadaan yang nyaman. 

 

Pengaruh pendapatan terhadap Loyalitas Konsumen 

  Berdasarkan hasil analisa statistik diperoleh hasil 

bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen sesesar 0,170. Makna dari pernyataan 

tersebut adalah semakin meningkatnya pendapatan konumen 

maka akan menaikkan loyalitas konsumen sebesar 0,170 

karena memiliki pengaruh yang positif. Pernyataan tersebut 

berhubungan dengan hipotesis 7 bahwa untuk pendapatan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, sebab untuk 

pendapatan yang memiliki peran tertinggi dalam variabel 

tersebut menurut konsumen adalah karena pendapatan 

seseorang mempengaruhi pola konsumsi, dimana semakin 

banyak pendapatan seseorang tidak akan lama dalam 

mempertimbangkan produk untuk dikonsumsi, apabila 

pendapatan sedikit maka seseorang akan mempertimbangkan 

berbagai hal untuk mendapatkan produk yang akan dibelinya 
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tersebut, karena segi pendapatan merupakan cerminan dari 

perekonomian masing-masing rumah tangga. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian tentang bauran pemasaran di rumah makan 

ayam goreng roker malang dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Loyalitas konsumen terhadap ayam roker ditunjukkan 

dengan tetap memilih untuk mengkonsumsi ayam goreng 

roker meskipun ada pesaing yang lainnya. Sedangkan 

melakukan pembelian ayam goreng di jam makan siang 

dan mereferensikan rm ayam roker ke rekan kerja 

merupakan faktor kedua yang dipertimbangkan untuk 

loyalitas konsumen terhadap ayam goreng roker ini. 

2. Loyalitas konsumen akan meningkat dengan adanya 

fasilitas penunjang khususnya buku menu dan kejelasan 

serta kesesuaian harga terhadapa ayam goreng roker. 

Variasi, kemudahan akses serta penguasaan produk oleh 

pelayan, kerjasama team dan tingkat pendapatan 

merupakan faktor berikutnya yang dipertimbangkan 

untuk loyalitas konsumen. 

 

5.2 Saran 

Sebaiknya fasilitas fisik untuk pendingin ruangan 

untuk ditambahkan untuk meningkatkan kenyamanan 

konsumen, dengan konsumen merasa nyaman maka akan 
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meningkatkan loyalitas konsumen terhadap bauran 

pemasaran yang lebih utama adalah fasilitas fisik, karena 

fasilitas fisik berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen. 
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Lampiran 1 

 

KUESIONER  

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP 

LOYALITAS KONSUMEN RUMAH MAKAN AYAM 

GORENG ROKER MALANG 

 

 

Yth. Bapak/Ibu, Saudara/saudari Responden 

Salam sejahtera. Saya Nouval Nurmansyah 

(105050101111075) mahasiswa fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya sedang menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Loyalitas Konsumen Rumah Makan Ayam Goreng Roker 

Malang”. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i 

menyediakan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner penelitian 

ini secara lengkap yaitu mengisi pertanyaan terbuka dan 

memberi tanda ceklis (√) pada kolom pertanyaan. Identitas dan 

hasil kuesioner Bapak/Ibu/Sdr/i akan terjamin kerahasiaannya. 

Terimakasih atas kerja sama yang diberikan Bapak/Ibu/Sdr/i. 

 

Dengan Hormat, 

 

Nouval Nurmansyah 
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IDENTITAS RESPONDEN  

Nama    :  

Jenis Kelamin (P/L) :  

Usia   : 1. 17 – 27 thn  2. 28 – 37 thn

           3. 

38 – 47 thn    4. 48 – 57 thn  

Pendidikan  : 1. SD    2. SMP 

     3. SMP  4. 

D1/D2/D3/akademi/S1/S2/S3 

Pekerjaan umum : 1. Pelajar/Mahasisw 4. Swasta  

     2. Swasta   5. IRT 

                        

   3. PNS  6. Wirawasta  

Penghasilan perbulan (Rp) :    

   a. < 500.000 

   b. >500.000 – 1.000.000 

   c. >1.000.000 – 2.000.000 

   d. >2.000.000 – 3.000.000 

   e. >3.000.000 
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Berilah Tanda ceklis (√) pada jawaban yang Anda pilih 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAURAN PEMASARAN (X) 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Produk      

 Saya membeli ayam 

goreng di rumah makan 

Roker karena rasanya 

enak dan tingkat 

kematangan yang cukup 

     

 Produk yang ditawarkan 

memiliki variasi banyak, 

tidak hanya ayam goreng 

saja. Lebih dari 5 macam 

produk 

     

 Saya membeli ayam 

goreng roker karena 

ukuran ayam goreng dan 

nasinya memiliki takaran 

yang pas 

     

 Ayam goreng yang 

dihidangkan memiliki 

     

Keterangan 

5 = Sangat Setuju  

4 = Setuju   

3 = Netral   

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 
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aroma khas dan 

mengundang selera 

makan 

2 Harga       

 Harga ayam goreng 

sudah jelas tertera pada 

daftar menu dan sesuai 

     

 Harga yang dipatok 

sesuai dengan hidangan 

yang disajikan 

     

 Harga ayam goreng satu 

paket terjangkau 

dibandingkan dengan 

rumah makan ayam 

goreng yang lain 

     

3 Tempat      

 Jalan yang dilalui 

menuju rumah makan 

ayam goreng Roker 

mudah dijangkau 

kendaraan umum 

     

 Tempat parkir yang 

disediakan aman, 

nyaman dan luas serta 

tersedia tukang parkir 

     

4 Promosi      

 Iklan ditawarkan melalui 

media cetak berupa 

brosur yang dilengkapi 

dengan daftar harga yang 
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terjangkau dan diskon 

 Promosi langsung 

dilakukan ke konsumen 

yang datang dengan 

menjelaskan paket ayam 

goreng yang terjangkau 

     

5 SDM      

 Pegawai melayani 

konsumen dengan waktu 

yang singkat dan menu 

yang dihidangkan sudah 

sesuai dengan keinginan 

konsumen 

     

 Pegawai menguasai 

semua jenis olahan menu 

makanan yang ada di 

rumah makan ayam 

goreng Roker dan 

mampu menjelaskan ke 

konsumen dengan baik 

     

6 Fisik      

 Fasilitas yang ada untuk 

melayani pembayaran 

secara tepat adalah 

dengan menggunakan 

mesin kasir dan memiliki 

bukti pembayaran berupa 

struk 

     

 Buku menu yang 

disajikan untuk 
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pelanggan ayam goreng 

Roker yang datang 

dilengkapi dengan daftar 

harga yang jelas dan 

gambar yang mampu 

mewakili menu yang 

ditawarkan 

 Rumah makan ayam 

goreng Roker 

menyediakan fasilitas 

wastafel yang bersih dan 

dilengkapi dengan sabun 

dan pengering tangan 

     

7 Proses      

 Antara pegawai 

administrasi, dengan 

chef dan pelayanan 

terjalin dengan kompak 

     

 Kerjasama yang terjalin 

di rumah makan ayam 

goreng Roker antara 

pemilik rumah makan 

dengan staf memiliki 

kerjasama yang baik. 
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LOYALITAS KONSUMEN (Y) 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Saya melakukan 

pembelian ayam goreng 

di rumah makan Roker 

setiap hari ketika jam 

makan siang 

     

2 Saya mereferensikan 

rumah makan ayam 

goreng Roker ke rekan 

kerja atau sekolah saya 

karena rasa yang enak 

dan harga terjangkau 

     

3 Saya tetap bertahan 

untuk menjadi konsumen 

ayam goreng Roker 

meskipun ada produk 

lain yang sama karena 

rasa yang disajikan oleh 

ayam Goreng Roker 

sudah pas dengan selera 

saya 
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